
אשנ ליד אפסים אפסים. המון ויש זמן
הכיוונים. ומכל למטה למעלה, אפסים בים,

(מ בפנים שיבער מה שיכאב, מה ויש
 את לראות נעים לא שמות). להזכיר בלי

ארו שלה התה הפסקת אשר פקידה אותה
 יכ־0 מכל היחידי והנהנה המותר, מן כה

המזנון. הוא הבום עם שלה סול
ש וחבל מהטסט, לפחד שצריך מציק

 !ימינה !נדמע שיותר טסטרים ישנם
 מבינים שלא דבר. יודעים לא !שמאלה

 פסיכולוגיה) (קצת מתרגש התלמיד כמה
 של וטעות התרגשות של טעות זו ומה

 שקיימים מצער יותר ועוד ידע. חוסר
הרא ב״מכה לעבור אין שאצלם טסטרים
 עובר דקות 20 במשך הטסט ואם שונה״,

 (ש־ תזיק לא שעה רבע עוד אז בסדר
אמן!). ויכשלו... יתעיפו
 אשר והגבוה, הארוך הטסטר אותו ידוע
 אך טסט בשעת תאונות שתי לזכותו
מפו הוא אין שמאחוריו הרחב הגב בזכות

 אשר רב־בוחן לפגוש ״מלבב״ ממש טר.
בני לעשות מה לי ב-״אין אותך פוטר
 ״אזרח לעשות מוכן מה נשאל אם דון!״
 (יהיה מבחוץ אזרח למען הרישוי״ משרד

החיובי!). בכיוון ל־ס מעל מאוד מעט

 בעידן בישראל היום כזה משפט להגיד
?1971 של הטלקומוניקציה  לא ממש !

 חיים עולם באיזה יודע לא אני יאומן!
 חזו לא שהם בוודאי האלה! האנשים

 חזו שלא כשם הדבר״, ייוודע ״שלערבים
ו תתפרסם המגוחכת התנהגותם שפרשת

ה לעצם לכולנו: וחרפה בושה תגרום
ש תל-אביב, לעיריית מציע הייתי עניין
 פיתרון גן־החיות, של האפוטרופוס היא
 צודק שיהיה לבעייה מעשי יותר קצת
 כבר שאם כזה באופן הצדדים כל לגבי

ה כל בני ממנה שיחנו אז כפייה־דתית
אפליה. וללא שווה במידה בישראל דתות
 של חינם לכניסה בנוסף מציע: אני לכן

חי כניסה תהיה לגן־חיות, בשבת יהודים
חי וכניסה שישי, ביום מוסלמים של נם
ראשון. ביום נוצרים של נם

תל־אביב גיח, דני
 ימות ■

המשיח

 אבל בן־גוריון, של חסיד לא בכלל אני
שלו: החוכמות שתי את אוהב אני

לי □ □1׳ ־ ביו לו ש ה
 אחד איחול מופץ אלה ימים בעצם
 יום — ׳שמח ביולי 21 העולם: ברחבי
 ופשוט טהור איחול הכלל־עולמי. השלום

במח להתחלק בן־אנוש לכל מאפשר זה
 חיובי בכוח אחת, בשאיפה אחת, שבה
 פני על אחר בן־אנוש כל עם אחד יוצר

זה. כוכב־לכת
 הוא לכולם. נועד ביולי 21 ה־ חג

 ידי מעשה ההפרדות לכל מעבר מתעלה
 או גזעיות פוליטיות, או דתיות האדם,

 בין או דורות בין הפרדות מיניות,
חלק. בו לקחת ׳רשאים כולנו צבעים.
 את מאוד רבים אנשים מקדישים כעת
 השלום ליום ביולי, 21ה־ להפיכת מירצם
 שולחים הארצות בכל כמעט הכללי.

 בקנדה, שמח״. ביולי 21״ ברכות האנשים
בגר בצרפת, באנגליה, בארצות־הברית,

ביש בווייט־נאם, ברוסיה, בסין, מניה,
 ב־ באיטליה, בתורכיה, במצרים, ראל,

 מיליוני — אחרות רבות ובארצות צ׳ילה
 ליולי 21ה־ להפיכת יד נותנים אנשים

קיימת. למציאות
 לאלימות קץ לשים השעה הגיעה
 כל אין אחרים. לבין ובינינו שבתוכנו

 או הנלחמים יחידים שני בין הבדל
 העושות אומות שתי לבין ביניהם מתווכים

 מלחמה. זו המיקרים בשני דבר. אותו
 החופש, ׳מהאדם נמנעים המיקרים בשני

והאהבה. האושר
השלום. שעת הגיעה
 הגיע ביחד. לחיות כולנו שעת הגיעה

 בני־ כולנו אחים, שכולנו שניווכח הזמן
 באשר האדם עם לחלק הזמן הגיע אנוש.

 כה שנים חיפשנו כולנו אשר את הוא
 ההרמוניה את ליצור השעה הגיעה רבות.

 אצבעותינו מבין חמקה אשר האמיתית
מדי. רב זמן במשך
 אך זו, הזדמנות לנו נותן ביולי 21ה־

בנו. תלויות התוצאות
לאנשים שמח״ ביולי 21״ נאחל הבה

 העתונים, דפי מעל בעל־פה, העולם, בכל
ה ממשלותינו ודרך וברדיו, במכתבים

 למנהיגים שמח״ ביולי 21״ לאחל יכולות
העולם. ברחבי אחרים
 מעשינו ביולי. 21ה־ את נבצע הבה

 אנו אשר את נעשה הבה אנחנו! הם
להיות. שואפים

קנדה מונטויאל, כזאל, רץ

 ער נוטים
ניוד■ 21־ה

מתי היכן ! ו רו קו מ
 בתורכיה, שעברה שנה באוקטובר

 החולירע מגפת נגד מההסגר כתוצאה
 תורכיה- בגבול איש 40 נתקעו שם,

 ביחד שהו אלה אנשים בולגריה.
 17מ־ היה מוצאם שבועיים, במשך
 שפות, הרבה ייצגו וחם שונות, ארצות

 עברה ודתות. גזעים גילים, תרבויות,
 כולם שבח נפלאה חווייה עליהם

ה כשחוסר כולם. עם יפה הסתדרו
 לארצותיהם האנשים חזרו הסגר,
ב 21ב-״ חבריהם את לברך והחלו

שמח״. יולי

ה עוד מה ר  קו
לי! 21ב־ ביו

הלאומי. החג יום זהו בבלגיה, •
 (אותו המולד חג זהו בקובה, •
 את לאסוף מנת על קאסטרו דחה
הסוכר!) יבול
ש קרישנה, יום זהו בהודו, •

ההינדו. דת נולדה בעקבותיו

ן ואני היות י י ד  של בחסדיהם תלוי ע
 נשארת מהמרירות חלק הגורמים, אותם

 תקוותי מהאמת. חלק ואיתר, לשטח מתחת
 מללחום יהסס לא אשר גורם יהיה כי

הזה. נוח הלא המצב שינוי למען
תל־אביב טומא,

 דתית הפלייה ■
1 לגולם

ה מביאה אבסורדים לאילו רק תראו
בישראל: הדתית כפייה

 בשבת לגן־חיות זרימה למנוע רוצים
 מכניסה להנות הרוצים ערבים המוני של

תש עליהם ומטילים היהודים דוגמת חינם
קניית־קופים. עבור כתרומה המוסווה לום

 שאינה רק לא הזו הטפשית האפלייה
 למדורת שמן מוסיפה גם היא מוסרית,
ישראל. משמיצי

 המשווע, הטקט חוסר לנו מספיק ולא
 לכל בתל־אביב גן־החיות הנהלת מוסיפה

 (לפי אומרת כשהיא מדהימה חלמאיות זה
 שלערבים חזינו ״לא ):1764 הזה העולם
באלפיהם.״ לבוא יתחילו והם הדבר יוודע

שמום! — או״ם א)
 שבה זו תהיה האחרונה המלחמה ב)

הערבים. ינצחו
כא שלישית חוכמה הזקן הוסיף והנה

 יבוא השלום כי מאמין ״אני הכריז: שר
 ).14.6,71 (הארץ שנים.״ 12 עד 8 תוך

 חוכמותיו בשתי רק מאמין אני ואולם
ה רק יכול שלום להביא כי הראשונות.

יבוא? שהוא פתאום ומה משיח,
 פתאום השתנו שהיהודים בגלל האם

 שלהם? האלוהים בדרכי ללכת והתחילו
 כל לאורך מראה, המציאות ולא! לא

 עשו תמיד שהיהודים ההיסטוריה, דפי
 בתי שני שריפת אפילו בעיניו. הרע את

 מיצ- לפי לנהוג אותם חינכה לא המקדש
 להם ישלח שהוא פתאום מה אז וותיו.

באמת... המשיח... את
 ל- שדווקא העבר, נסיון לפי נראה, לי

ב לחבוט וימשיך, ממשיך, הוא היפך:
מ מתייאש שאינו משום הנבחר, עמו

 אני אישית, לאור־לגויים. להופכם תקוותו
התייאשתי... כן

 מטולה פוטסדם, ירחמיאל
)8 בעמוד (המשך

ץ ב ש 1767וו!□11ה ת

 ״תשבץ :המעטפה גבי על ולציין תל-אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
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:מאוזן
 עיקרי סיכום את הכולל חיבור )2

 )14 נע. )12 בי״ת. האל״ף לפי המדעים
 שנועד דמיוני סיפור )15 שאלה. מילת
 מצבה. )16 המציאות. על מוסר ללמד

 עמדה, )19 סל. )18 גאווה. בעל )17
 חי בעל )22 באיטליה. נהר )21 השקפה.

 )24 אמריקאי. ריגול מטוס )23 זעיר.
 מילת )27 בספרד. עיר )25 חזקה. מתכת
 )31 מיתר. בלי )30 נעלם. )28 שאלה.

 רוגז מלא )36 פרגוד. )34 ישן. )33 זז.
 דומה. יהיה )38 ׳שייכות. מילת )37 וכעס.

 ניקוי. )41 מינו. בשאינו מין עירבוב )40
 ואכל. הרג התנפל, )45 פרח. מין )43

 נציג )50 שלטון. )48 לתזכורת. סימן )47׳
 מדינת של שמה )52 באו״ם. ישראל

 מדבר, )55 מונרכי. שליט )53 השומרים.
 יחידת )57 הדים. היכר, )56 שממה. ארץ

 הכבש. בן )60 גורם. )58 בישראל. מטבע
 )65 מגיע. )64 פה. כבד )63 דגל. )61

של ידידו צור מלך )66 בגוף. חשוב אבר

 חודו של מייסדה )70 בהול. )68 שלמה.
החדשה.

:מאונך
 סופה שם )4 ישן. )3 יהודים. שנאת )1

 )9 באפריקה. נהר )7 שמן. )6 וסערה.
 )11 הגוף. מאברי )10 קדום. יווני חכם

 שפטו. )13 מוסרית. בלתי מדינית תורה
 )24 מחוז. )21 אכזב. נחל )20 עצם. )17

 )26 ירקוני. משפחת בפי מושר להיט
 הכוכבים. לפי העתיד קריאת )29 הונף.

 מדינות. מנהיגי בין מדיני מכתב )32
 חומר )37 דאיה. אבר )35 קצת. )34

 ממוצא מלחין )42 ביצה. )39 הפקק.
 הצמח. בצל )46 העופות. מלך )44 תימני.

 צרפת. מלכי מישכן )51 מטעמים. )49
 הבטן )54 קצירה. כלי )53 ניר. )52

 ממילה. חלק )59 חדד. )56 הפנימית.
 נוטה )67 הדרכה. בסים )64 דופי. )62

השמים. מזון )68 ליפול.

7 דושבץ 6 7!
בעז סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וכפל חיסור חיבור, פעולות של רתן
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