
חוש נוח
והצפון חיפה חטיבת

 כהשתתפות מפגש יתקיים 13.7.72 ,א כיום כי מודיעה
התנועה מרכז חברי

הישראלית״ הדימוקרטיה ״בעיות הנושא על
וכד׳). עתונות חופש הבחירות, (שיטת

 הכרמל על ב״בית־רוטשילד״ הדשא על יתקיים המפגש
.8.30 בשעה

 ברוחם וצעירים צעירים נוער,
ולהתווכח. לשמוע לבוא, מוזמנים

)04(87769 בטלפון אחה״צ 6.00—4.00 בין ו׳—ח׳—ד׳ בימים נוספים פרטים

 באכזיב המחנה כי מודיעה, חדש כח ־־ הזה העולם תנועת
 מבוטל ,24—27.8.1972 בתאריכים להתקיים חיה שאמור

 ברצונם שהיה הקוראים ועם בנו, תלויות שאינן מסיבות
הסליחה. להשתתף,

ת בלו הו
□ י נ ע ט ת מ ו ל י ב ר ח א ו ד

 היממה שעות בבל
 השנה ימות בכל א
 מקום לכל מקום מכל א

 58851 — 54713 טלפונים
ה שעות 24 פועל מ מ בי

מציג הקטן התיאטרון
>1,ל!״מ1רווח< אב1פרידלנדויזנמו,) דליה

השקרים בוטיק
זילברג יואל וביים: כתב

•.חמור עפ־י

ד׳ יום ארמון, — חולון
.9.00ב־ 9.8

ד׳׳ יום עצמאות, — בודים
.9.00ב־ 10.8

ו׳ יום הדר, — גבעתיים
.9.00ב־ 11.8

 בית־ארלוזורוב, — תל־יאכיב
 .9.45וב־ 7.45ב־ 12.8 מוצ״ש

 בית־ארלוזורוב, - תל־אכיכ
.8.30ב־ 14.8 ב׳ יום

15.8 ג׳ יום גן־עדן, — עכו
.8.30ב־

 בית־ארלוזורוב, — תל־אכיב
.8.30ב־ 16.8 ד׳ יום

 £ ו־ ״לאן״ תל־אביב, כרטיסים:
 המשרדים. וביתר ״רוקוקו״

ראשית: הפצה
.231655 טלפון ״לאן״

_____________________1
ד11בן־דקים(זי< •צחק מפיק: ט .(244044

לחופש ונעו
 בזול! נוער מצלמות מבצע!
 מתנות. עם פילמים !מבצע
 מצלמות הקיץ חופשת לתחילת
 וקוניקה סקורה אגפא, מתוצרת

! מבצע מחירי — זולים במחירים
 בין־רגע! פספורט צלומי

!בלבד אגורות 40 )9/13( גלויות
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31 החלוק חיפה,דחוב
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 חשמליים בית ומוצר• מקררים טלזיזיותמזגני-אויר, נביקה. למכונות

615902, 611966 טל. תל־אניב. 11 ג אלנבי דה׳
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במדינה
)29 מעמוד (המשך

 הבא הסיפור אין להגיע, כדי ימים עיים
במיוחד. מדהים

קו־ לרחל נשלחו ׳,71 דצמבר בראשית
 שידעה רחל, מסינגפור. הבילות שתי מר
 פחות לא ידעה אך החבילות, מישלוח על
ב המתינה הישראלי, צבי־התקשורת על

חודשים. ארבעה סבלנות
באמ פנתה והיא סבלנותה פקעה לבסוף

להנ ספרדי, יהונתן קרוב־מישפחה, צעות
 לברר בדי בתל-אביב, דואר־חבילות הלת

להישמע. החבילות פעמי בוששו מדוע
 קצרה היתד. ספרדי זכה לה התשובה
 החבילות את שגנבו ״כנראה ועניינית:

בסינגפור.״ עוד
 הרשות דבר את מקבל היה אחר יהודי
יותר. מוצלחות לחבילות ומצפה

 לא ושלמות. כריאות הכילות
 מכתב מייד הריץ הפעלתן הקרוב ספרדי.
 בסינגפור החבילות נשלחו ממנה לחברה

 תשובה קיבל ימים שישה לאחר הרחוקה.
 לארץ נשלחו אכן החבילות כי נאמר בה

 ■חיזוק ליתר סינגפור. את בשלום ויצאו
 ■מסינגפור, ■מסמכי־דואר החברה הוסיפה

 מדינתם את עזבו החבילות בי המעידים
ושלמות. בריאות
 להנהלת נכנס ■מותן, ספרדי שינס שוב

 ושטח יהודה־הלוי ברחוב דואר־חבילות
 אבל מיסמכיו. ערימת את הממונים לפני
 בדי ממיסמכים רציני יותר משהו נחוץ

 האלה ״החבילות :גירסה־דוורית לשנות
בסינג לא ״ואם האחראים, שנו נגנבו,״

ברומא.״ בטח אז פור,
 חייבות היו החבילות בי רומאן למה
הספגטי. ארץ דרך לעבור לישראל בדרכן
 בעולם אין ■כי המוקדמת הידיעה אף על

 הטריח איטליה, מסחבני מוכשרים גנבים
 כעבור לשם. גם וכתב עצמו את ספרדי

מ גם מוסמכת תשובה קיבל ימים 10
 לצאת החבילות הצליחו לפיה איטליה,

אחת. בחתיכה מרומא אפילו
 הערימה עם דואר־חכירותז איפה

 הפעם ליהודה־הלוי. ספרדי נע המתוגברת
 ״יכול !כבוד. יראת המיסמכים כמות עוררה
 אין אם לבדיקה נשלחו שהחבילות להיות
 ״תראה, האחראים, אמרו פצצות,״ בתוכן

זמן.״ קצת לוקח זה
 כי באומרו נדיב לב אומץ הפגין ספרדי

 החבילות את ולפתוח להסתכן מוכן הוא
 לפנות ממנו ביקשו זד. בשלב ידיו. במו

 בתל־אביב, הדואר־המדכזי למנהל אישית
רוהלד. בנימין

 יום 22 כעבור במיכתב. פנה ספרדי
 כי נענה תל־אביב!) לא או (תל־אביב

ל ■נשלחו קוימר רחל של החבילות שתי
 לבקשן בא לא ואיש היות אך כתובתה,

לסינגפור. הוחזרו הן
 להתאפק ספרדי היה יכול לא זה בשלב

 לרוהלד הריף גינוי מיכתב ושלח עוד
המנהל.

 עליך ״היה במיכתב: רוהלד תשובת
 מיני כל אל ולא ישירות אלינו לפנות

 בעניין ידיעה ■כל להם שאין גורמים
מחוץ־לארץ.״ חבילות
קור מה בשביל ״אז :ספרדי תמה כעת

 הנהלת יהודה־הלוי: ברחוב לבניין אים
 נמצא חבילות דואר אם דואר־חבילות,

רוהלד?״ בנימין האדון של בלישכתו

חקלאות
ת מ ח ם מל חי כאוויר א

מצי היו בדחלילים. משתמשים היו פעם
 הציפרים וכל הגינה בערוגת דחליל בים
 שחקים. ומרקיעות הקש מגולם נבהלות היו
 ומאז הפטנט, את הכנף בעלי שלמדו עד

 ערו־ בין דתות ציפרים לראות היה אפשר
 הפרושות זרועותיו על לשנייה אחת גד.
החק התחכמו כעת הנורא. המפחיד של

חדשה. אפשרות וגילו לאים
 לחובבי היטב כידוע שדה־בוקר, באיזור

 חוגלות. של עצומה כמות מצוייר. הצייד,
 בשדות עצומים לנזקים גורמות אלד. עופות

ני באיזור נעיד השנה ובמטעיו. הקיבוץ
 לדילול הטבע, שמורות רשות מטעם סוי

 חומרי פוזרו במקום החוגלות. אוכלוסיית
 את לקטול לא כדי נמוך בריכוז הרדמה

 החומר מן שאכלו החוגלות אך החוגלות.
 כושרן את איבדו ורק אפילו, נרדמו לא

למדי. מוגבל הוא הכי בלאו שגם לעוף,
שעור היתה התוצאה וכנפש. כמקור

 המקורקעות, בחוגלות הבחינו אשר כים
נל כעת שמות. בהן ועשו עליהן ירדו
אחי שיטה לקבוע כדי הניסוי ליקחי מדים

 בעורבים, להשתמש יהיה ניתן לפיד. דה
 עופות כמבריחי מסויים, לעוף שהורגלו

מעובדים. משטחים מזיקים


