
 להנציח כדי נאותה דרך הקוראים מן מישהו
שמו. את

 שתסמל, לזכרו, אנדרטה להקים הצעתי:
 מן השיחרור למען המאבק את זאת, עם יחד

 במקום תוקם שהיא רצוי הדתית. הכפייה
 הקטלנית השרשרת ליד הפסל, נפצע בו

 תדגים שהיא וכדאי הר־ציון, אל בדרך
 הרצי השרשרת את ידיו מעל הקורע אדם

חנית־כפייתית.
בעצ כזו אנדרטה על לעבוד מוכן הייתי

 אהיה מתאימים. אמצעים בידי אין אך מי׳
 על שיקה פסל לכל ולסייע לעבוד מוכן

האנדרטה. מלאכת את עצמו
תל-אביב גרוכץ, עמוס

ריבונות בלי לאומיות, בלי
 את החתולים, אנו השמדנו, לא מעולם

 מעולם המונית. בצורה לא לפחות מיננו, בני
 תבל פני על רצחניות, מלחמות ניהלנו לא

 חתולים קבוצת נישלה לא מעולם ומלואה.
והפ מסויים, מחיה משטח רעותה את אחת

 מעולם חסרי־בית. פליטים לעדת אותה כה
 נשק בפיתוח מרצנו כל את השקענו לא

קטלני.
 את לנו אין כמוכם. צבועים לא גם אנו
ג׳נבה. אמנת את לנו אין הדיברות. עשרת

יזהדינג מימי
האו״ם. של הזכויות מגילת את לנו אין

 עשירים. וחתולים עניים חתולים לנו אין
 שחורים וחתולים לבנים חתולים לנו אין

 אני — שונים מצבעים חתולים כמובן, (יש,
 גזע.) הבדלי אצלנו אין אך — ג׳ינג׳י למשל

 ריבונות לנו ואין חתולית לאומיות לנו אין
 מהסוג חתולי, פאטריוטיזם לנו אין חתולית.

 כדי עד רדיפה, הגורם שלכם, לזה הדומה
אליו. משתייך שאינו מי כל של השמדה,

 כדור פני על לחיים זכותכם מה כך, אם
שלנו? זו על עולה הארץ

 בתחום הג׳ינג׳י, מימי
תל־אביב עירית של השיפוט

בביבר נוחיות
 ראש — נמיר מרדכי עושה בעצם מה
הראשונה? העברית העיר
 מי המסעדות? מחירי על מפקח מי

 הרבה יש למה ברחובות? הנקיון על אחראי
הגדו השלוליות נגד עושים מה חולדות?

 בכיכר ציבורית משתנה אין למה ? לות
למה? למה? למה? דיזנגוף?

תל־אביב לוי, אלי

הבזכזני החגורה הידוק
 מילת אפילו הזה העולם השמיע לא למה

 שהתלווה הרב הביזבוז על אחת ביקורת
 האם הכנסת? של החדש מישכנד. לחגיגות

לחגיגות? הוזמן אבנרי אורי שח״כ בגלל
 כישראל, למדינה יאה זה שאין לי נידמה
 לחגוג החגורה, את להדק לאזרחיה הקוראת

 אורח שום כזה. בהדר הלאומי המאורע את
 צנוע היה הטכס אילו מכך, נפגע היה לא

יותר.
ל ח , י י ל כ רמת־גן כ

צודקת לעולם טעות
ב הגרמנית, האזרחות את שקיבל מאז
ת האצולה תואר על ויתר ,19 5 00 שנ
(מעריב). ״פוך

פתח־תקווה ס., חנה

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את
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ת חו ת נפלאות, ארו שקאו שפחה - מרנינים מ ת.. ומ שר או מ

 פריכה לעוגה שמרים) בצק (גם בצק כל לש שף״ ״קנווד
 ; כפולה סיבובית בפעולה ומקציף מערבל שף״ ״קנווד ;וטעימה

 — ומקלף מרסק מקצץ, שונים, בגדלים ירקות חותל הוא
 מהדרים מיץ סוחט שף״ ״קנווד אפונים; עד מתפוחי־אדמה

 קפה: וטוחן קופסאות פותח הוא מרווה: למיץ גזר והופך
 ודגים בשר טוחן לתינוקך; למזון וירקות פירות הופך

במהירות. הכל ועושה — ולפתנים לריבות פירות ומסנן

— מאושרת משפחה נפלאות, ארוחות
אצבעותיך. של קלה בתנועה זאת וכל
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 השתחררי מסוימים בימים
 טמפוני בעזרת נעימות מאי
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ת חב׳ המפיצים: י ר ו בע״נו נ
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 ׳״כן״ האומרת הצעירה לאשה מפורט דרך מורה
 ובמבוביה. האהבה בדרכי
 !מעניינים יותר וגברים גברים, יותר לפגוש כיצד
 וכיצד ״נשיות״ מהי בעולמם! לנהוג כיצד

 עליו אשר הגבר, את ללכוד כיצד להגבירה!
 של השונים הטיפוסים מהם עין״! ״שמת
 פיצד מהם! אחד בכל לנהוג ואיך — גברים
 רצוי! בלתי ״רומאן״ לגמור
המצי שאלות למאות תשובה תמצאי זה בספר
 אותך יעשה הספר ביומו. יום מדי לך קות

יותר. מבוקשת בעצמך, יותר בטוחה יותר, נשית
ל״י) 2.80(
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