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— ולמוצריו לחלב דיה
הילדים. בריאות למען

 פורסם שבועות כשלושה לפני
ה ביטול עקב כי רופאים, מטעם

 ירדה ולמוצריו לחלב סובסידיה
 בממוצע, אחוזים 20ב־ צריכתם

תינו של בבריאותם הפוגע דבר
 ה״ למישפחות בנים וילדים, קות

התחתו ״העשירונים על נימנות
נים״.

מהי ברל. של העלומות התמונות
אותם? לקחתם כן

 חיפה פריאל, יורם
מ ברובם נלקחו התצלומים •

ב לאור שיצאו ברל, של כתבים
מפא״י. הוצאת

 האדם מותר
ג ר עי ט די מ □

במהדורת הידיעה שידור מאז
 כימעט הטלוויזיה, של החדשות

 להגיב איש התעורר לא חצות,
בריאו בריקאדות. על לעלות או
ל חשובה העניים ילדי של תם

 דאש־ כשלג שלנו הציבור שליחי
תקד.
שר־ של שלבנים בכך די לא

חלב יש הורביץ, ייגאל האוצר
צריך — ורודות ולחיים בשפע
 אני ישראל. ילדי לכל חלב שיהיה
 את מיד החזירו :לממשלה קורא

 למען ולמוצריו, לחלב הסובסידיה
ילדינו. בריאות

ג׳ רמת־אביב זיו, יופי

ד ״□רל״ ש

א אניטה ר פי ש
הביו מתוך הפרקים על

 בצנלסון, ברל של גרפית
ש שפירא, אניטה מאת

 בעיית על להתגבר איך
המדיט בעזרת ן הסמים

כמובן. ציה,
 בעיתוני מועלית הסמים בעיית

 פעם ובכל גליון, בכל כמעט כם
לכאו מחדש. מזעזעות העובדות

ל יעיל פיתרון אין כי נראה רה
 הדבר אין אך זו, כאובה בעיה

פיתרון. יש — כך
 — בחולשה מקורה בעיה כל

 מחוסר נובעת האדם של חולשתו
הרוח הפוטנציאל במלוא שימוש

 יכול בעיה בכל טיפול שלו. ני
 מניעת (א) רמות: בשתי להיות
ב הטיפול (ב) הבעיה; הופעת

הקיימת. בעיה
 מחקרים מאות על־ידי הוכח

 ה־ המדיטציה שטכניקת מדעיים,
ומ מפתחת (מ״ט) טרנסצנדנטלית

ל אותו ומביאה האדם את חזקת
 הפוטנציאל במלוא שימוש ידי

 האדם את הן מחזקת היא שלו.
החלש. האדם את והן החזק

שטכני מוכיח, המדעי המחקר
את משפרת זו וטבעית פשוטה קה
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