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יחזור... שלי החייל
ובינתיים
 ברמה בביקעה, במעוזים,

חיה ד״ש בו שלח

1ד 111 ■ ■ ^ 1!11־11

ל שבוע ג

לח<<ל<ם מיוחד מיבצע
 צבאית לכתונת מינוי

50./• של בחנחח

ת: לשנה ל״י; 15 שנח: לחצי ח  ל״י 29 א

תל־אביב 136 לת.ד. ושלח מלא

 אחמ לשנוז / שנח לחצי חזח״ ״העולם את לשלוח נא
נ זו לכתובת

שסאישי מס'

צבאי דואר
 חמיותר למחוק — (שנח) ל׳׳י 2? שנת), (חצי ל׳׳י 15 סך ר״ב

.............................................. חשולח

דרוש
 אוטובוס נהג

מנוסה
בתיירות קבועה לעבודה
 ת״א, או י״מ בסיס

 אפשרית השקעה
067—20330 טל. הגליל, טיולי

 ולבטים בעיות
המין בחיי

זידמן מרדכי הד״ר מאת
רשפים הוצאת

הגדולות הספרים בחנויות להשיג

ם ל ו ע ה ן הזה*, ״ ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  • ה
 ,260134 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דסוס • עולמפרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 • בע*מ כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 סין ,רח תל־אביב, בע״מ,
בע*מ. הזה העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך

מכתבים
 ע? פיקוח >■

המהירים
 על לפקח אחת דרך רק יש דעתי לפי

החוק. באמצעות והיא המחירים
 מפקיעי את ישכנע לא אחר אמצעי שום

המ את ולהפקיע להמשיך שלא המחירים
ירתיע לא אחר אמצעי ששום כשם חירים,

צור
 להונות, מלגנוב, אחרים דעת קלי אנשים
אח עבירה כל לעבור או לאנוס לשדוד,

רת.
חיפה צור, מ.

 כעד ■
נזר אורי

 אילון איתן הטלפאט החליט מה משום
 ועדה עם קבל לגלות )1729 הזה (העולם

ה מן לקוסם התחזותו על־ידי האמת את
מניין.

 לכוחו מתכחש א־לון מדוע מבינה אינני
הנסתר?
 שקיימות רק לא להאמר: ניתנה האמת
 טלקינזים טלפאטיה, של זה מסוג תופעות

 בהופעותיו מוכיח שאילון גם אלא וכד
ה הידע כי חד־משמעית ובצורה הרבות
 גלר ואורי הוא וכי והלאה ממנו קוסמי

אמיתיים. טלפאטים הם
תל־אביב לזר, מריס

 ננד ^
גדר אורי

 שהוא מה באמת היה גלר אורי אילו
 להיות צריך היה הוא להיות, מתיימר

 ובשום מאוו גבוהה מישכל מנת בעל
 תכונותיו את מנצל אלא מתבלט לא אופן

ל שלילית או חיובית בצורה הטלקינטיות
בלבד. אישיות מטרות

 מחשבות לקרוא מסוגל שהוא הצהרותיו
 לעומת הדעת. על מתקבלות בלתי הן אדם
 מכאן אך אפשר. מחשבות לנחש זאת,

 מאוד ארוכה הדרך מחשבות קריאת עד
חיפה קורא,בכלל. אם
דברי ₪

הבז
 בא הישראלי. הקהל את מבין לא אני

 שנה במשך ומשגע גלר, אורי כזה, אחד
 הבל. בדברי המדינה את שלמה

הצלחתי שלו, ההופעה את שראיתי אחרי

קח
 שלו. ופעולה פעולה כל לעצמי להסביר
 וזריזות־יויים. אחיזת־עיניים הכל
ם מקום שהקצבתם עשיתם טוב ס ו ק ל

הטריקים. את שיסביר כדי אילון איתן
ראשון־לציון קרן, יעקב

 דכרי 15
אזוהים

 של בהופעתו חזיתי עצמי שאני מאחר
 דברי בין סתירה שמצאתי הרי גלר, אורי

 במו- שראיתי מה לבין בעיתונכם הטיעון
עיני.

 קוסם שאין השאר בין טען אילון איתן
 בעזרת אלא מחשבות ולהעביר לקרוא יכול

בישי גלר של בהופעתו חזיתי אני שתול.
 300 לעיני בקריית־שמואל בני־עקיבא בת

אף ללא המוסד. מאנשי ורבנים תלמידים
אחד. שתול

 של ההופעה את גלר ביצע זאת בכל
קלפים. על־ידי מחשבות העברת

חיפה קריית־ים, פלג, ישראל
 חדשה עולה ■

עזרה מבקשת
 אימי, עם יחד לארץ עליתי .18 בת אני

ואחותי. אחי שני
 עבודה. אין לנו מאוד. חולה שלי אמא

 דאגה ולא חברה לא מתאים, חינוך לנו אין
שולטים והחרפה הרעב אחד. אף מצד

 מגורינו במקום הסעד לישכת שלנו. בבית
 מחלתה למרות אצלנו ביקרה לא מעולם

האלמנה. אמי של
 ואנחנו באשדוד גדולה משפחה לנו יש

 שהם כדי לשם אותנו שיעבירו מבקשים
לנו. לדאוג יוכלו

 על אותנו, להעביר שאי־אפשר במיקרה
 לדאוג המדינה ומוסדות היהודית הסוכנות

 שלנו. הסידורים לכל לנו
מצבנו בגלל אך להתגייס, עומדת אני

מלכה
 ולראות בצבא להיות עלי יקשה הכלכלי
בבית. הסבל אח מרחוק
למשפח עיזרו אנא, מבקשת: אני לכן

תי.
 שדרות מלכה, אנט

 סניף על סיפור 8
בחולון קופ״ח

 כשגמרתי אחה״צ בשבוע, שני יום היום,
 פייאר־ סניף לקופת־חולים באתי עבודתי את

 המוסד את מצאתי ולתדהמתי בחולון ברג
ס — הזה והנאמן המסור ההסתדרותי

! ר ו ג
 ממורמרים. חולים התאספו הדלת ע״י

 היתה לא התנצלות או הסבר הודעת שום
רופ של בחלון־המודעות הדלת. על כתובה

קרי בלתי הודעות שתי היו תורניים אים
נר והשניה לגמרי דהויה היתד, אחת אות:
מושתן. מיזרון כמו אתה

 לא מוסד שמגלה המעליב הזילזול יחס
 אחד את דחף חבריו כלפי זה איכפתי
 מוט תפס הוא מחאה: לפעולת החולים

 חלון ואת הדלת זגוגיות את וניפץ ברזל
המודעות.
תוקנו, החלונות ימים: שישה כעבור

! לא הדהויה ההודעה אבל ! ! ה פ ל ח ו  ה
ה הלא־איכפתניקים — דבר של פיואישו

ו לא בכלל אלה נ י ב  להם שברו למה ה
החלון. את

חולון חזק, ז.

של טעות ן₪
השכונות מנהל

ש בטוח ואינני ירובעל, את מכיר אינני
שלו הפילוסופיות המודעות פרסום הפסקת
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