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במדינה

!; הימים הגרועים ::
 ::׳ והטובים ,שלר ׳ ן
 --------------------------------- ::ן
!; ■  4מחקרים מדעיים ברחבי ;י
 : 1העולם גילו שגוף האדם .פועל ;5
לפי ״!ביוריתמוס״ — מחזוריות >!
;; קבועה של הכושר ׳הפיזי• ,ה־ י:
!!
;; אינטלקטואלי והרגשי.
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* מאוח מפערים כרח■ |
כי ,העולם !החרו לתכנן ;־
כשנים האחרונות את ;<
עכורות אנשיהם דפי הי־
שוכי ה״כיוריתמוס״ של:> -
!;
הם•
::
מעתה גם כארץ:
 4שלח ■לנו את :תאריו .ד,־
לידה שלו !)יום ,חודש ,שנה(
בצירוף המחאה בסך  50ל״י
ותקבל מייד בדואר ,על דף־
מחשב מיוחד ,את ,פירוט יהי־
מים ,/:׳גרועים״ וה״טובים״
שלך ,וכן את הימים המחיי־
בים אותך לזהירות מיוחדת,
למשך ישנה ■שלמה ,בצירוף
הסברים מלאים.
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מתנה מקורית .
רעיון נהדר למתנה :
שלח/י את ד,ביוריתמוס
כשי מקורי לידיד יאו ידי
דה שלך .עלינו לקבל את י*4
תאריך הלידה והכתובת
של בעל השי וכן את
שמך .חישובי הביוריתמיס
— למשך שנה יישלחו ל־
ידיד .1/כהפתעה נעימה,
בצירוף ברכותיו ,ללא
״
תשלום נוסף.
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* דע ,מראש מתי את ח ::
 4צפוי ״לקום עד צד שנן:: .
► 4אל״ ,מתי ״זה לא יהיח
י! תיום שלד״ — ומתי גזו־
> :טם שלא תצא ככלל מ ::
 ::חמיטח.
►4י
>
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 <:שלח — ולא תצטער —
►44
 ::את הפרטים ,ההמחאה ;
► 4וכתובתך המדוייקתאל5 :
*

ביו רי ת מו ס
1

ת .ד ,39536 .תל-אכיב י 1

ג ם לכ ם מותר ל ש חק.
למ שחקים נועדו גם למבוגרים .לאלה
שאינם מתביי שים להפעיל את גופם
ולהשתובב בעליצות .מבצע צב׳ר
)צעיר,בריא,רענן( הכין למענכם חוברת
מצויירת ובה הדרכה למשחקי נופש
פשוטים .אתם יכולים לשחק בחצר
הבית ,בהפסקות במקום העבודה
ובחיק הטבע.
שלחו גלויה למבצע צב׳ר ,ת.ד33311 .
ת׳א ,ותקבלו חינם את החוברת:
׳ מ ש ח קי נופש׳.

בעיות ולבטים
בחיי המיץ
■ א ת

,״■״,־ מרדכי זידמן
הוצאת חע 1י■

קבל ת מודעות לכל העיתונים
במחירי המערבת

ס
פירשם אידיאל
אבן גבירול  110תל-אביב
)פינת אנטוקולסקי(
טלפון 227118 ,227117

חניה חופשית

לנוהגים ב ר כ ב !
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הרשמת מנויים לכלי רכב מבל סוג שהוא ,ללא הגבלת דגם ושנת ייצור.
התנעה ותקוני דרך♦
גרירה ,גם לאחר תאונה.
שרות מהימן ע״י צוות מקצועי ומנוסה.
יעוץ מקצועי חינם.
שרות  24שעות ביממה — למנויים חינם ,ולשאינם מנויים בתשלום ,באמצעות
קשר אלחוטי מחובר לסניפנו בת׳׳א ,ירושלים ,חיפה ובאר-שבע.

מוקד הפעלה ארצי ומשרד הרשמה :
רמת־גן ,רה  ,יוםן 5הגלילי  ,21טל719381 ,719383 :־03

עם ייג  1 3ר י ׳ יותר ב טו ח!!!

)המשך מעמוד (42
שית בדרך־כלל על־ידי חברה מיוחדת.
הם שכרו מכונית מיוחדת ,ובחור יש
ראלי שחילק את העיתון בניו־יורק ובס
ביבתה .הוא לא הספיק לחלק אפילו
את מיספר העותקים הזעום שנדפס .כן
החליטו העורכים שהעיתון יופיע בשעה
 12בצהריים .על הטענה שאיש לא יקנה
עיתון בשעה כזו ,השיבו שבישראל מופי
עים כך שני עיתונים והם מצליחים מאד.
במשך שלושה שבועות נמכר העיתון ב־
צהריים .ורק אז נוכחו בשגיאתם והחלו
מוציאים אותו בשש בבוקר.
אז גם נמסרה ההפצה לחברה מיוחדת,
אך היה כבר מאוחר מדי .הכסף אזל,
ובשבוע הרביעי קיבלו העובדים רק חלק
ממשכורתם .עם סגירת העיתון נשארו
עורכיו חייבים לפועלים משכורת עביי
שלושה שבועות .כן נשארו חובות עביר
הסידור ,ההדפסה ,הנייר ,הטלפון ,הציוד
המישרדי וכר .חובותיו של העיתון ,אחדי
שפעל כחודש ימים בילבד ,נאמדים ב
עשרות )ואולי מאות( אלפי דולרים.
״׳שוחחנו ארוכות עם מרבית הפועלים,״
מספר שולזינגר ,״ושאלנום מה הניע או
תם לרדת מן הארץ .תשובתם היתה שכל
אחד בארץ מאמין שבאמריקה ״ורפים
זהב ,רק צריכים למצוא את הדרך לשם.
נזדמנה להם ההזדמנות ,ולא רצו להחמיץ
אותה ,למרות שלכולם היתה פרנסה ב
ארץ.״
לגבי אחדים מן האנשים שירדו מן
הארץ לצורך זה ,נעשים עתה מאמצים
להשיג עבורם את הוצאות השיבה הביתה.
אחרים )רובם רווקים( החליטו לנסות את
מזלם ,ולמצוא את הזהב המתגולל בוודא־
ברחובות אחרים.

מיפלו״ות
אילחור עד השיטה

מי אמר שאין פוליטיזציה
בצח״? ? — השימה ׳ט 7״שינוי״
באמצעות גציגח תוכיח
מה עושה בחור צעיר שחשקה נפשו
בקאריירה פוליטית ,קם ומצטרף לתנועה
חדשה שקמה ,המצהירה על עצמה כי היא
תנועה דמוקרטית למהדרין ,והוא מבקש
לגשת כמועמד לבחירות הפנימיות בתנו
עה ,אשר יקבעו מי ירכיב את רשימתה
לכנסת? הוא נוהג ,כמובן ,באופן דמוקר
טי ,ומחתים את חבריו ,מקורביו ,ושוחרי-
טובתו.
נראה שלחנו מלצר ,נמוד*הקומה וה
שמנמן ,לא היתד ,כל בעייה להשיג 50
תומכים ,כשהגיש את מועמדותו לבחירות
הפנימיות בתנועה הדמוקרטית לשינוי .את
תומכיו הוא בחר מבין חבריו־לצבא ,פקו
דיו הישירים וחיילים אחרים בבסיס שבו
שירת.
חריג משונה .חנן מלצר ) ,(25בנו
של עורך־הדיו יוסף מלצר ,שימש בשנה
האחרונה היועץ המישפטי של אחד מ־
בסיסי־הצבא הגדולים במרכז הארץ .לפני
ארבע שנים סיים את לימודי המישפטים
באוניברסיטת תל־אביב ,והתגייס לצה״ל.
הוא סירב לחתום שתי שנות קבע ולשרת
במיקצועו .כפרקליט ,ולפיכך הוצב באותו
בסים כחייל רגיל .אולם אחרי שסיים
קורס־קצינים שובץ כקצין בתפקיד פרק
ליט צבאי ,למרות שבדרך־כלל מקפיד
צה״ל שחיילים שלמדו .במיסגרת העתודה
האקדמאית לא ישרתו במיקצועם אם אי
נם חותמים לפחות שנתיים קבע.
חנן מלצר הצטרף לתנועת לשינוי של
הפרופסור אמגון רובינשטיין מייד עם
הקמתה .אחרי שהתאחרה עם תנועתו של
ייגאל ידין ,החליט להגיש את מועמדותו
לבחירות הפנימיות .גילתה קצינה צעירה
באותו בסיס ,שביקשה לשמור על עילום
שמה :״הנן הפיץ במישרדים שבהם עבד
את טפסי ההצטרפות לד״ש .בכל מיני
אירועים ,חתונות ובני־מיצווה הוא היה
מחתים חיילים על טפסי ההצטרפות ל
תנועה.״
שיחדור מוקדם• מלצר עצמו שוח
רר מצה״ל ב־ 13בינואר ,שלושה חוד
שים לפני מועד שיחרורו המיועד ,ה-
 12באפריל .השיחרור נעשה בהליכים ה
רגילים ,המסתמכים על פקודות מטכ״ל.
הוא אף שלח מיכתב לראש־הסגל ש
דרך מדורו בוצע השיחרור המוקדם,

