
)3 נזענזוד (המשך
ו ),1404 הזה (העולם אמירים הצימחונים

עליו: להגיב ברצוני
 הובטח לצימחונים, לנו, הוצעה כשאמירים

ה המתיישבים שכל הסוכנות על־ידי לנו
מש יעזבו. קודמים

נשארה, סודרי פחת
 שאי־אפשר למרות

מוסרית, מבחינה
ל והגיונית עקרונית

 לחיות אותנו חייב
לא־ תושבים עם

 למרות צימחוניים.
לפ בהם נהגנו זאת
 הם משורת־הדין: נים

לשי תוספת קיבלו
ב וחלקה ביתם פוץ

מטעים.
עוד טוענים הם

 בזיעת־אפם שהפריחו
ב כוחם מיטב את והשקיעו השממה את

 עבדו הם מדוייק. לא זה המקום. ביסוס
 כידוע, שפועליה, הסוכנות, אצל כשכירים

במיוחד. מתאמצים אינם
 מתיישבים בהם רואים אנו הכל למרות

להמ להם מתירים ואף שוות, זכויות בעלי
כאוות־נפשם. בשר ולאכול שיך

אמירים זמיר, שלום

מיאו־מיאושוויץ
 ישתולל מתי עד הרצח? יימשך מתי עד

)?1427 הזה (העולם העירייה של הגסטאפו
 נרצחים חתולים

קל על־ידי יום־יום
 על שכירים, גסים

 אין בכפם. עוול לא
לאיש, מזיקים הם
 מעבירים ' הם אין

 מטהרים הם מחלות,
 מעכברים העיר את

מו הם ומחולדות.
ל וחן יופי סיפים

 לב את ומהנים עיר
בעליהם.
 הוא היחיד פשעם

התולים. שהם
הצי יעמוד האם

המצפון יחריש האם מנגד? הנאור בור
תל־אביב מירי,הציבורי?

 של סיפורה את קראתי כאשר הזדעזעתי
השלטון שעורך הסנקציות על יריב זיוה

 ״מי לחקור דורשת אני החתולים. בבני־עמי
 בדם־קר לרצוח הפושעת ההוראה״ את נתן

מסכנים. חתולים חמשה
מירדן בא אבי קטנה: בעיה לי יש אגב,

 אני? מי ישראלית. לאזרחית נחשבת ואמי
עכברים. שופעת אזרחית שנה איחולי:

חיריח מזבלת חמשושית,

המשושית

רע־־דיו
 החדשות במהדורת ,7.1.65 החמישי, ביום

 הבאה: ההודעה שודרה שבע, שעה של
 הלומד וחצי, החמש־עשרה בן כהן, ״איתן

 בדחיפות לשוב נקרא הצבאית, בפנימיה
שבצהלה.״ לביתו

החדשות, שידור באמצע נמסרה זג הודעה
 שלאחריהן. ההודעות במסגרת לא

לבנות אני מתכוון זו עובדה על־סמך

 בזאת ואבקש כאן, שאפרטן השגות מערכת
 שיקולי אם בדבר הנוגעים כל סליחת את

 העובדה לאור ובכן: טעות. על מבוססים
ב גרים הגבוהות הדרגות מבעלי שרבים
 לומד כהן שאיתן העובדה ולאור צהלה,

 הוא שאיתן מסיק הריני הצבאית, בפנימיה
בצה״ל. בכיר קצין של בנו

 בכדי החדשות קטיעת של העובדה לכן,
 מורה בכיר, קצין של פרטית הודעה למסור

ה של וגדלה ההולכת עוצמתה על מחד,
 לקוי משהו על ומאידך, הבכירה, קצונה

שירות״השידור. במנגנון
אל־אסד זיר דייוויס, אורי

צודקת לעולם טעות
 ב ק ע י ־ ר ב א ב לחולי־נפש בית־החולים

(מעריב). לתפקידו מתאים אינו
ירושלים שמש, אליהו

ד של שובבות מעשה ל ד בן י ל  בן י
(מעריב). מחיפה 12

רמת-ג! נגר, אורה
י ©

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתכים. תצלומיהם את

-יזמיר

ת בכל יום יום מגיעים טריים ירקות ו נ ו  ע
ה נ ש  עסיס, למפעלי השדה מן ישר ה
 ותהליך קפדנית ורחיצה מיון מיד עוברים
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