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תמרורים
. ג ו ח  לו שערכו הפתעה במסיבת נ

 זד יום־הולדתו התל־אביבי, בפאב ידידיו
בישראל ארצות־הברית שגריר של 64

כארבור. וולוורת

. ה כ ש המצויין, השירות באות ז
האמבו נהג אמפא, חברת על־ידי הוענק

 ששימש )51( רייבלסון בנימין לנס
 שלוש ביניהן נשים, מאלף ליותר כמיילד
 קלף למגילת בנוסף אשה. לאותה פעמים
 מסמנכ״ל עכו, תושב רייכלסון, שקיבל
 גם לו הוענקה גרודצקי, עודד אנזפא

ל״י. אלף סך על המחאה

ש מברית־המועצות לעולה . ד ל נו
קיים כאשר שנים כשלוש לפני התפרסם

קאזקוב יאשה
בכור בן

 בניו־יורק האו״ם בניין ליד שביתת־רעב
 יאשה מברית־המועצות, העליה למען

 בשריון כחייל עתה המשרת קאזקוב
עו היא אף סולומונכס אדי ולאשתו

שרון. בכור: בן מברית־המועצות, לה

ם י פ צ . מ ק ו נ י ת  כחצי בעוד ל
 מילס היילי השחקנים משפחת בת שנה,

 עתה הנופשים כולטינג רדי ובעלה )25(
הצרפתית. בריביירה שלהם בווילה

ו ד ר פ  נישואין שנות 10 לאחר . נ
בעק (אדם פיטר השחקן־במאי ובת, בן

סוזאן. ורעייתו פונדה גורלו) בות

ם י ל ה נ . מ ן מ ו  הוותיק השחקן ר
 זא־זא של הצעירה ואחותה פורד גלן

מ בנפרד החיה גאכור אווה גאבור,
בעלה.

. ן ו ד י אמרי פדראלי בבית־משפט נ
 אלפים ועשרת מאסר וחצי לשנתיים קאי,
 האוטוביוגרפיה בזיוף חלקו על קנס דולר

 הווארד המתבודד האמריקני המיליונר של
אירווינג. קליפורד הסופר - יוז

ע צ פ  שנוצרה במכונית נהג עת . נ
 רגע בסרט הופעתו לצורך 1900 בשנת

הש את שאיבד האדסץ רוק אמת, של
 במהירות שנסעה המכונית הגה על ליטה

 ונחבל בעץ התנגש לשעה, ק״מ 30 של
גופו. חלקי בכל

. ר צ ע  לוס-אנג׳לם, משטרת על-ידי נ
 של בנו בינלאומי, סמים בסחר כחשוד
 הכן, רוני מיקי רוני, מיקי השחקן

ש כנופיה בראש שעמד בכך שהואשם
אחרות. ובמדינות בארצות־הברית פעלה

. ר ט פ  בתל- איכילוב בבית־החולים נ
 שהיה מי ,75 בגיל במוח, משטף־דם אביב,

 שרגא מפא״י מטעם הראשונה הכנסת חבר
 לארץ עלה רוסיה, יליד (גרוכובסקי). גורן

 בנק של המנהלים מועצת חבר היה ,1921ב־
 של המנהלים מועצת יו״ר וסגן הפועלים

המאר ראשוני עם נמנה ואליאנם, דלק
פו של הקואופרטיבית התנועה של גנים
תיעוש. של הכללי והמנהל הבניין עלי

מכתבים
 חשבון ■

נפש
 רוב אשר חוקים המחוקקת ממשלה האם
 דמוקראטית ממשלה להם, מתנגד הציבור

היא?
 המפלים חוקים המחוקקת ממשלה האם

היא? צודקת ממשלה לאדם, אדם בין
 ללא הצהרות המצהירה ממשלה האם
 הבוחר העם את מייצגת הציבור, רוב גיבוי
בה?

 חוקים הממשלה חוקקה למשל, מדוע-
 נגד וכד׳ הכנסה, מס לעולים, הקשורים

בארץ? האוכלוסיה רוב רצון
 בקרב מישאל עושה הממשלה אין מדוע

 מה בכל בארץ האוכלוסיה שיכבות כל
הצי רוב את הכוללים לחוקים שנוגע
התשובות? מפני היא המפחדת בור?

 דמוק- מישטר :הנפש חשבון תוצאות
 שיתקיים כדי כיום. קיים לא בארץ ראטי

 את ולהגביר הממשלה את לשנות חייבים
עליה. העם ביקורת

אור־יהודה לפיד, א.

בנפשנו כי__■

הדבר
טו ״הם ,1815 הזה״ ״העולם

״חיים אותם חנים האכ על !
 בתל- וכלגים חתולים כלפי זריות
אביב.

 ולחתולים לכלבים הנעשה על דיווחכם
 עד אנושית התדרדרות מראה בתל־אביב,

ביותר. הנמוכה לרמה
 לחיות כזאת בברבריות שמתייחס עם
 גם דבר של בסופו יזלזל מזיקות, בלתי
אדם. בחיי
 נרחב הסברה במסע לפתוח הממשלה על
 בחיות. ההתאכזרות נגד

הדבר. בנפשנו כי
רמת־גן קשת, יעקב

חתול__■

יפהפח
 התנהגות על לקרוא היה מגעיל ממש

 בלתי חיות כלפי בני־אדם, הנקראים אלה
כחתולים. מזיקות
יפהפה, חתול של תמונה מצרפת אני

 שונאי של ליבם את קצת ירכך זה אולי
החתולים.

ירושלים גרדי, יפה

 התאכזרות ■

חיים לבעלי
 בעולם כלשהי עירייה קיימת אם ספק

 ברברית כה בצורה שמתייחסת התרבותי
זרי — וכלבים חתולים — בית לחיות

 טוחנת, מכונה לתוך בחיים בעודן קתן
תל־אביב. עיריית שנוהגת כמו

 אני לשעבר, בריטניה תושבת בתור
 תושביה של תגובותיהם היו מה משערת

שם. כזה דבר קורה היה אילו
 בתל־אביב חיים״ בעלי ״צער אגודת

 מצומצמות, פעולותיה אמצעים. דלת היא
)8 בעמוד (המשך


