
מכתבים
 חשבון ■

ש כפ

 חשבון של ימים הם אלה וימים מאחר
 על לעזאזל, ושעירים נוראיים ימים נפש,

חשבון. לעשות אחד כל
שנש ילדים אותם הם לעזאזל השעירים

 עוול מבלי הירדן, בעבר אלה בימים חטו
 מבלי ולמה, מה על לדעת מבלי בכפם,

 (כאותו דיים השמש מזיו להנות שהספיקו
גו בטלוזיזיה שהראוהו שנה חצי בן ילד
כדורים). מפגיעת כתוצאה סס

תור היו גדלו, לו מהם, כמה יודע מי
 אישי כמה ולאיזור, לעמם תרומה מים
ש אמנים כמה מתוכם, צומחים היו מדע
 ובציו־ בשירתם עולמנו את מפארים היו

י ריר,ם
זאת? כל למנוע אי־אפשר האם

בת־ים ג., ש.
 מחרות י■

הצילומים
ה־ בירושלים שצילמתי תמינה מצורפת

השבוע תמונת
ירוש מתושבי אהד בה רואים מיזרחית.

ארגזים. 25 גבו על הלוקח לים
 גם ״ספיר, מציע: אני לתמונה ככותרת

 המיסים.״ בעול נושאים ירושלים תושבי
תל-אב-ב מזרחי, אברהם

 ז׳בו־ מרחוב מזרחי, אברהם הקורא •
 המדור בפרס זוכה תל־אביב, ,61 טינסקי

ל״י. .סז— בסן
 עבברים ע? ■

ואנשים
 ״המדען של ממסקנתו שוק־אימים קיבלתי

 הזה (העולם פיגישביץ אדיר העולה״ הצעיר
 אך חדשה. ערלה לי קנות1׳ ורצתי ו), 726

 שזה יהודים, סביבי ראיתי נרגעתי. בינתיים
 האקט את בהם עושים רצופים דורות 120

 ה־ תבל עמי כל ועל הזה גורם־הטימטום
היהודים. ניחנו שבו הזה טימטום

 כזו מסקנה להסיק הטימטום שאת מסתבר
מאות שכבר אחרי עכברים על לנסותה ועוד

 .פלטינה פרמה-שרם החדש הגילוח סכין זהו כן,
 בעולם הגדול החידוש עם בישראל ראשון

 כרום- בציפוי אל-חלד מפלדת סכין הגילוח:
 יותר־טובים יותר־-גילוחים לך הנותן פלטינה.

סכין. מכל

 על הנסיון בתוצאות להיווכח אפשר שנים
ש המילה רק לגרום יכולה — בני־אדם
הנ״ל. בסטודנט נעשתה
בעכב שהניסוי קיים הסיכוי אופן, בכל

 בני־אדם, משל שונה גופם שמיבנה רים,
למ להוכיח, יצליח הנידון, באבר בייחוד

 שנה, 3000 יימשך שלא מקוזה שאני רות
ש היהודי בעם ן הנסי! הצליח לא אשר את
ומעלה. שנה 3000 נמשך אכן

 צעיר ״מדען אותו של שמהנחתו אלא
 רב שנזק הסקתי השראה: קיבלתי עולה״
 בקרוב שתיים. על מההליכה לאדם נגרם
 ניסוי עורך אני וכעת הסברה, למסע אצא

 והם שתיים על אותם מוליך אני בעכברים.
בנפשם. בעיקר כהוגן, ניזוקים

 ש־ ,במסקנתי אמונתי חזקה כך כדי ועד
)6 בעמוד (המשך

לציור גבוה ספר בית
31868 טלפון תל־אביב, ,26 הגר״א רחוב

ת כ ש מ ה נ מ ש ר ה ה
1970/71 הלימודים לשנת

גמר. עבודת חמישית שנה שנים, 4 הלימודים משך
העובדת. להתישבות בוקר כתות

הספר. בית במשרד לקבל אפשר ופרטים מתודית תכנית
מייגות. ניתנות מצטיינים לתלמידים

 בציור להשתלמות שנתיים דו קורסים קיימים הספר בית ליד
בשבוע. פעמיים

מקיים )14—23.10( סוכות בחופש
ת״ ״אולפן (בר־קמא) ג

ל־ בוקר קורם

יצרנות
אנגלית. ו/או עברית

 הרשמה: מובטחת. הצלחה
 .236209 טל.: ,5 גורדון :ת״א

ב גם ערב קורסי שוב סוכות: אחרי
 18 בצלאל •הפקיד״, : 0—י

״במעלה״. בית־ספר :חיפה


