
בעיה
כאובה

ל הקבילות. נציב :א
ת א חייל. :מ

דון העיירות. תנאי עויבור :הכי
 והמבלה סדיר בשירות המשרת כחייל

 פונה אני במרחקים, מזמנו ניכר חלק
כאו בעייה לבדוק ובהצעה בבקשה אליך

פיתרונה. את מצאה טרם אשר בה
 לכל לדאוג משתדל הצבא כי ידוע

 שרון־געל, ועד מוופל האישיים, צרכי
 לנו, דואגים מעניין הסברה לחומר ואף

 אחת בעייח אך יש. מערבונים ואפילו
 צרכי-המין לסיפוק כוונתי :נפתרה שרם
וכגבר. כאדם שלי

אמ ראש-הממשלה שהגב׳ אמנם נכון
קיי- אינם מיניים ״יצרים בזמנו: רה

פורקן סמלת

 לפני עליהם שמענו שלא עובדה !מים
 יוצ־ שלי הבלוטות לצערי אן ,״1948

 נעשו כי לי ידוע הזה. בעניין אות-דופן
 וע״י החייל למען הוועד על-ידי מאמצים

 לפורקן לי לגרום המדינה נשיא הגב׳
 מתאימה, מיקצועית ספרות ע״י מהיר
 והומוסב־ עלי חביבה אינה אוננות ברם

עצירות. לי גורמת סואליות
 לריק, זרע בהשחתת בה, יש על-כן יתר
ואו מאחר קיומנו, לעצם סכנה משום

 אדם כוח של עצום להפסד גורמת ננות
בעתיד. הצבא לשורות פוטנציאלי

 להעסיק אלא מנוס שאין לי ניראה
 או (חובה לאומי בשרות האומה, בשרות
 נשים, הרשויות) שיחליטו כפי — רשות
ל יכולות, אף המסוגלות, ובנות נערות
הצבא. צרכי לסיפוק הרב מניסיונן תרום
 כבר שעבדה שתוכיח כזאת, נערה כל

 פקודות עפ״י תועסק הנידרש, בתחום
 ובפיקוח קבועות עבודה בשעות מטכ״ל
 ״סמלת שהכינוי לי ניראה מתאים. רפואי

החיוני. תפקידן את יהלום פורקן״
 ולרוץ זה, מכתבי לסיים מוכרח אני

הפלייבוי. עם לשירותים.

:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלביאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

מיצעד
הקברים

המע בחלונות אבנים למנוע בדי החיים, מן כעובדות אולי נתחיל
 שהתפרסם כני־ברק, תושב של עטו פרי עלבון, מלא מכתב להלן : רכת

ב״מעריב״: השבוע

מבגי־בוק מלחמה חללי ^
ד,יזכרה לא סה פשרם הגדילות. בערים החללים מפפד על נפסד )11.3( רעתינות בידיעות

_____ תושביה. היו הפלך,כה מהללי 53שי בני־ברק, זיידבל אדיח -■--כד

 את באב אשר אמיתי, לוקאל־פטריוט שבזה, איש על לבעוט קשה
 מפעל כל המצעד. תחתית אל ההרוגים כמירוץ שנדחקה עירו באב

 ביש־ <שבולה) ואם עיר בל בית-ספר, בל מושב, כל עצמו, את המבבד
 המד שחצניות אבל מודעות לפרסם לעצמו קדושה הוכה רואה ו*אל,

 שבבל לבל, ברור שהרי הרוגיו. של המדוייק הסיכום את לציבור דיעות
 או העיר שהעניקה החינוך משובח בן יותר, גדול ההרוגים שמיספר

 בה שהקריב המיפעל של תוצרתו משובחת ובן לבניו, מופד־החינוך
והתפוקה. העם למען מפועליו רכ!ים

 לייעול הצעות מיספר ולהציע מקאברי מלהיות להתאפק גם קשה
 :כנוסח משהו ומוסדות. למיפעלים תעודות-שבול הנפקת במו התהליך,

או שמיפעל כזאת ר2לאי ״הננו  שבול ידע החסר)... את (מל!א מוסד... ו/
הצר ציבור להערצת לכן וזכאי החפר)..., את (ימלא של... בולל כנפח

 שתעניק לספורט ההתאחדות בהשגחת מסודר דירוג אולי או כנים.״
הראשון. כמקום לזוכה חברא־קדישא מתנת מהודר, נביע

 המקום אל שהמירוץ לציין בדאי אז מקאבריים, ככר אנחנו ואם
 הפינאלים־ שתי כין לתיקו נטייה ומסתמנת כיותר, צפוף הוא הראשון

את לקבוע כדי נוסף סיבוב לארגן אולי כדאי כזה כמיקרה טיות.
........המאושר הזוכה

זה. עם ותפסיקו טובה תעשו אז

אבנים
צבועות

לבו
 סיני, בדרום אי״שם הלא״כלום, באמצע

 בלבן. אבנים וצובע לבוש־זית אדם עומד
 ומברשת פחית־סיד הזה לאיש לו, יש

 וצובע בסיד המברשת את טובל והוא
 או אדומות, אבנים מדודות בתנועות
 בצבע שחורות, או צהובות, או חומות,

אבן. ועוד אבן, ועוד אבן, ועוד אבן, לבן.
 למאמץ חשובות לבן צבועות אבנים

 צבועות שאינן מאבנים יותר המילחמתי
 האיש את מביאים היו לא אחרת — לבן

 קילומטרים מאות שש של למרחק שלנו
 הביאו, אבל שלו. ומהילדות מאשתו

 פחית לו ונתנו במדי־זית אותו והלבישו
צובע. והוא !תצבע :לו ואמרו ומברשת

לצ מסובך, קצת היה זה בהתחלה
 את תפש הוא אבל בלבן, אבנים בוע

 פעם, אינטיליגנטי. אדם הוא בי העניין,
 ולאסוף בלבן אבנים לצבוע שהחל לפני

 במחראות, סיד ולפזר תפוזים קליפות
גרעי בפיסיקה עוסק הזה האיש היה
 מאיץ־חלקי־ של פרוייקט איזה — נית

כזה. משהו או קים,
 על לשמור וצריך מילחמה, עכשיו אבל

 להיות צריכות ואבנים המחנה, נקיון
 להאיץ יוכל הוא החלקיקים ואת לבנות.
בסדר. כשיהיה אחרת, בפעם

ה ח ת שמה נפ  ההר
בל טי ם לפס בלי טי ס פ ה

 שירי פסטיבל
 לילדים משוררים
 בסיגנון חסידיים

המיזרח עדות
 דפי על לשלוח יש השירים את

יאוחר. לא מחברת

ק נ ע ב ר ז מ ״ ע ב ה
ם מאזן 1974 במרץ 31 ליו

31.3.74 31.3.74

1,178,223 לקוחות משיכת הזרע בבנק ויתרות מזומנים
97,561,669 לממשלה הלוואה 185,322,755 דומים ובמוסדות

(חתונות, קצר לטווח השקעות 477,112 מוקפאים יתרות
6,811,732 וכו׳) ברי־מיצווה 479,335 נוזליים יתרות

423,115 שוטפת זרימה 3,544,127 לקוחות התחייבות
18,725,564 ובלאי פתח 71,933,812 ושב עובר

311,782,115 311,782,115

ם דו״ח מבקרי ע לבנק ה בע״מ הזי

.31.3.74ה־ ליום הבנק עיסקי את משקף הנ״ל שהדו״ח ומצאנו הבנק של מאזנו את בדקנו

ספרטה פ. קליטוריס מ.
זרעים רואי

להתראות.


