במדינה
)המשך מעמוד (23
הארץ 900 ,אנשי הצוות ,לאחר שסיימו
את תפקידיהם ,החלו יורדים לחופשת־
חוף .העיתונאים והצלמים ראיינו את כל
מי שתפסו ,התרכזו בדון קיטר השחרחורת
בת ה־ 21ולין ג׳ונס הבלונדית בת ה־,20
שתיים מדיילות־הספינה היפהפיות.
מי שהפר את השלווה היה שר־התחבורה.
זזכתב נעצר .השמחה החלד ,עם שחר,
כאשר כתב הטלוויזיה מנשה רז הצליח

״קווין אליזכט
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־

כאבים נוראים .תהליך נורא זה
'מתחיל כאשר האווז הנועד לפיטום הוא
בן שישה חודשים ,נמשך מספר חודשים,
עד שהוא ראוי לשחיטה .במהלך חודשי
ייסורים אלה ,גדלה קיבתו של האווז פי
שלוש מממדיה הנורמליים .הכבד ,המנסה
למלא את תיפקודו בתנאי חוסר־הנוזלים
החמורים בגוף — מתרחב פי עשרים
מגודלו הטבעי .קשה לתאר את הייסורים
העוברים על האווז ,כתוצאה מבטן מתוחה

עוגנת בנמל אשדוד

דממה דקה —
להסתנן אל סיפון האנייה בלב־ים .אנשי־
הביטחון של המלכה הצליחו לאתר אותו,
עצרוהו.
כאשר נקשרה הספינה אל שובר־הגלים,
קיבל את פניה ,בין היתר ,שמעון פרס.
לאחר שבירך לשלום את אשתו סוניה
ובנו ,שהצטרפו למסעה של המלכה בליס 
בון ,נתפנה השר לעסקי־ציבור.
הבעייה שעמדה בפניו :רב־החובל של
המלכה סירב להתיר לעיתונאים הישראליים
במקום לקיים עימו מסיבת־עיתונאים על
סיפון הספינה .אלה ,בתגובה ,סירבו ל־
ראיינו על החוף .סירובו של רב־החובל
נראה מוזר במיוחד לאור העובדה ,שהס 
כים לקבל על הסיפון את.נציגי העיתונות
הזרה.

העולם הזה —
כוח חדש

הקפטן הקשוח .למעלה משעה נמ 
שכו מאמציו של שר־התחבורה לשכנע
את רב־החובל .לא היתד ,זו החזית היחידה
שבה טרח  :במקביל ,ניסה לשכנע את רז
הנרגז ,ששוחרר בינתיים ,להימנע משאלות
פרובוקטיביות לרב־החובל ,כמו למשל :
״קפטן ,האם גם בנמל אלכסנדריה היית
מתנהג כך כלפי עיתונאים מקומיים ז״
״אני עיתונאי ,לא דיפלומאט,״ השיב
רז לפרס.

• סניף הקריות
כיום שלישי ,ה־ ,8.5.73כשעה
 8.30כערב ,כביתו של ראובן
קריין ,סימטת־אורן  ,4קריית
מוצקין ,תתקיים :

פגישת חברים
ו או ה די ם

לבסוף ,הצליח השר לרכך את ליבו של
הקפטן הקשוח ,השיג פשרה לפיה הורשה
צוות הטלוויזיה בלבד לעלות על הסיפון,
שאר נציגי העיתונות נותרו על היבשה.
הצוות עלה ,ושר־התחבורה מיהר להצ 
טלם בחברת הבריטי הגאה .הצגת הקיקרס
האחרונה נסתיימה.

על הנושא :
 (1התארגנות לקר א ת מערכת
הבחירות,
 (2התארגנות מקומית.

צעירי העולם הזה
כוח חדש
חוג ירושלים

שיעסוק כנושא :

תפקיד הנוער
בחיים הפוליטיים

ת מ 1ת ,

_

כיום שני ,30.4.73 ,כשעה 8.30
כערב ,כ״בית החלוצות״ )אבן
גכירול  ,14ירושלים( ,ייערף

מיפגש צעירים

ב ע ל י חיים
א  3ל תאכל

...את הוי יוזעת
התאים וו
תמאיס ון האז!
גמישונים
ארכונים ־ אקסטרונים

ישראל גותרה המדיגה
התרבותית היחידה
שבה מעודדים התעללות
בבעלייחיים
המחזה ,החוזר על עצמו פעמיים ביום,
מזעזע באכזריותו :צינור באורך כעשרה
ס״מ נתחב בכוח לתוך צווארו של האווז.
הצינור מחובר למשאבה׳ הדוחסת בלחץ
מזון לתוך ביטנו של האווז ,בכמויות
העולות בהרבה על צרכיו הטבעיים .לאחר
כל סעודה כזו ,מתמוטט האווז בעילפון,
מרוב כאבים .במהלך הסיוט ,הוא מקבל
טיפות מים ספורות בלבד ,להקלת עיקולו
של עודף המזון הנורא.

דיילת לין ג׳ונם
סירוב מוזר —
עד סף ההתפוצצות ותנאי־צימאון קיצו 
ניים בלתי-פוסקים.
עידוד ההתעללות .בעולם הרחב.
אסור פיטום־בכוח של בעלי־חי .רק לאח 
רונה נתקבל חוק ההופך זאת אפילו ב 
קליפורניה — מדינה בעלת לובי חקלאי
חזק — לפשע ,בעוד שעד עתה היתד ,זו
עבירה קלה בלבד .רק בצרפת ובלגיה
אין חוקים נגד נוהג זה — אולם גם שם
הוא כמעט שאינו קיים בפועל ,בגלל
לחצם של אירגוני צער בעלי־חיים.
הממשלה היחידה בעולם שלא רק שאינה
אוסרת נוהג זה ,אלא אף מעודדת אותו

