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 אצל לחלוטין כמעט נעצרה השיניים עששת ופעת
יום; מידי קסיליטול עם מסטיק יחידות 5 שלעסו בדקים
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יזטאמס במהירות נעלמת הברכת

 הארוחה, לאחר כלל בדרך בה מרגיש אתה
 ואז... צרבת של הזו והמטרידה המציקה ההרגשה

 לפעולה. נכנס טאמס
 מפליאה. במהירות הפועלת וטעימה קטנה טבלית - טאמס

ונגמר טאמס הקלה. תרגיש שניות מספר תוך
מס טבליות לנוחיותך £ לנשיאה. ונוחה קטנה אישית בחפיסה טא

 ופירות. מנטה :טעמים 2ב- טאמס
הצרבת, וכשתגיע לידך יהיה שטאמס תמיד כדאי
ן הטאמס. במהירות תעלם היא י א ו . . . ס מ א . ט ת ב ר צ

י * המרקחת. בבתי להשיג

ת09 בן־יהודה רח׳ תל־אביב פינ  .244376,247ו64 טל׳ בן־גוריון), שד׳ ו(
 .231418,225258 טל׳ אלסקה) קפה (ע״י 5 אלישר רה' ירושלים

הקמפוסים־בארץ. ובכל 669139 טל׳ הרצל רה׳ הקרנות, בית חיפה

א ת ס י ״ א

מכהנים
)24 מעמוד (המעוך

האו מן לחלוטין נבדלת
 מצא החיפאי הקורא מות.

הבדל• עוד
 )23.9( מבט הטלוויזיה בחדשות

 בהפגנות־המחאה כי הקריין הודיע
 בנצרת, שנערכו בלבנון הטבח נגד
 וכתוצאה באוויר, השוטרים ירו

מהמפ 49 נפצעו באוויר מהיריות
גינים.

 בהפגנות באוויר שוטרים מיריות
 ואילו איש, נפצע לא עוד יהודיות

כאשר הערבי, במיגזר בהפגנות

פרידדר קורא
כנפיים מקבלים

 נפצעים — באדר השוטרים יורים
מפגינים.

 אלא לי נותר לא זאת, כל לאור
נשארים יהודים שמפגינים להסיק

ו המתייסר מורעל, התו? מראה
 המוות אותו גואל אשר עד מתעוות

 בכל הפוגע מזעזע, הוא.מראה —
בקירבו. שנשמה אדם•
 של חמתם פשר מה מובן לא
 התולים כלפי תל־אביב עירית פקחי

מזיקים. בלתי חסריזמגן,
חל־אביב בסביץ, טלי • ;

 שגם על הזה להעולם הכבוד כל
לכ מקום מצא אלה קשים בימים.

ומוסרית. אנושית תבה•
 האכזרי ההרג להפסיק הזמן הגיע

בחב מקום כל לו אין •אשר. הזה,
 של שקיומם עוד מה תרבותית. רה

 כל גורם שאינו רק לא חתולים
מועיל. בפירוש אלא נזק,

מט תל-אביב לעריית אין האם'
 אליהן להפנות יותר נעלות רות
 ומשאביה שברשותה כוחיהאדם את

^ ? הכספיים
תל־אביב דייוויס, איירין

 חלק לקחת או לטבוח אפשר אם
 חפים- וטף נשים ילדים, בטבח

לט יותר קשה יהיה מדוע מפשע,
 לדעתי שהם וכלבים, חתולים בוח

 האנשים מסוג אנושים יותר הרבה
במדינתנו! וחיים ששולטים

 שיש שמעתי, הראשונה בפעם
 בבעלי־חיים. התעללות נגד חוק

תפ אשר ישראל, •סישטרת מדוע
מת החוק, על לשמור הוא קידה•

 וממעיטה כאלה מבעיות עלמת.
אליהן? מלהתייחס

קיראון יוז־קביץ, •נורית י

■ ק ו ס ר פ ב ע
הספירה: לפני הרביעית מהמאה חכמים שני דברי

 את ומסתיר הטובות השמועות- את מפיץ מוכשר ...מצביא •
הרעות.

סוקרטס
, ...אשר • ם ה י נ ו מ ה  רק והריהם בינה. כל בהם אין ל

ם ששליטיהם מה על חוזרים י ל י א ו להם. לספר מ
אפלטון

בלבד. מיקרה — למציאות דמיון כל
תד־אביב בנימין, רוני

ההפ עת כל במשך האדמה פני על
מצ ערביים מפגינים ואילו גנה,

 ומת־ כנפיים הפגנתם בעת מיחים
באוויר.., עופפים

בברכה
פרידלר, שאול ד״ר

חיפה על־יד קויית־שנזואד,

חחתורים ד־״רעזיח וגד
 על מגיבים זועמים קוראים

 תל- עיריית פקחי מעשי
מיצי״, נגד (״קרמר אביב

).2352 הזה העולם
מתקו אני תל־אביב כאזרחית

 שבה המיפלצתית הדרך על ממת
 בבעלי־החיים העיריה פקחי נהגו

 •88—90 נורדאו בשדרות האומללים
מזעזע! דבר זה

להי העיריה פקחי יכלו כיצד
 בלתי-מת- כל־כך לתביעה ענות

תחי לבדוק מבלי הדעת. על קבלת
 חדרי- מלכלכים חתולים — לה

הזה! כדבר נשמע לא מדרגות?
 תל- בן־נון (רח׳ בחצרנו גם

 מכיוון אך דומה, דבר נעשה אביב)
 חשבתי חולה, חתול פה שהיתה

 אחרים שגם מיקרה פשוט שזה
 כמו נראה זה עתה אך נפגעו.
שיטה.

תל־אביב ארכיב, לילי

זו. כאובה בעיה שהעלתם יפה

 ר שהעליתם על לכם סודה אני
חתו להרעלת 'דעתדהציבור היפנתם

לים.
 של דבריו על להגיב ברצוני

ל־ שנאמרו שפירא, גבריאל מר

ה ק תי ש
ה מו כ

ה ד גי ב כ
 בספטמבר, 24ה־ שישי. ביום

 את לתקוף פקודה צה״ל קיבל.
בוט הפקודה בביקעה. הסורים

האחרון. ברגע לה
 מציין איני מובנים מטעמים

אזדהה. ולא התקיפה, מקום את
 הייתה זה בעניין שתיקה

כבגידה. בעיני נחשבת
 למערכת הגיע הנזיכחב •

מירושלים.

 היו כאילו טענתו, שלכם. כתבת
 — בחדר־המדרגות חתולים שני

 לא זאת. יודע והוא נסוגה, אינה
 גם כאלה. חתולים נבראו ולא היו

מצא. ולא חיפש העיריה של הפקח
)28 בעמוד (המשך

ם 2355 הזה העול




