
אומרת... שלי אמא
 קבוע באופן משתמשת ואני המליץ השניים שרופא ...״מאז

 יותר בריאות בשניים,שעי חודים יותר באלמקס,איןלי
עששת" בפני ומוגנות

ס ק מ ל ת א או רי ב - שן הגן ל ו
8 8 בע׳׳נז פרמצבטיות תעשיות טבע

 את מברכת אס בי סי חברת
פיק צביקה

 בתואר דוד כנור בפרס זכיתו לתל
השנה זמר

לרו״ד טרמפ תן

ם י כ ח כ מ
ת שתקן תלו ל

 השחקן חגג אלה גימים
יום- את קלצ׳קין רפאל

אכינרי מתאגרף
לקלצ׳קין מכות

 ותיק ומכר ׳75ה־ הולדתו
ראשונה. בפגישה נזכר

 ירדתי ארצה. עליתי 1926 בשנת
 זוג עם תל-אביב של ימה לשפת
 קילו. 62 אז שקלתי איגרוף. כפפות

 והזמין אדמוני בחור אלי ניגש
 הקרב להתאגרף. ככה, סתם אותי,

 פלסטינה אדמת על שלי הראשון
בילבד. וחצי דקות כשתי ארך

 הבחור את ראיתי שנתיים כעבור
הסא בתיאטרון משחק האדמוני

ש יודע אני ומאז תקונזקונו, טירי
קלצ׳קין. רפאל השחקן זה היה

כפר־שמריהו אכינרי, עמיאל

ה מילת עוד אחרונ
 מישרד״התיקשורת לדובר

ה את שאמר נדמה היה
 (״העולם האחרונה מילה
ה בוויכוח )2269 הזה״
המיקוד. שיטת על ארוך
הג חסרי מסורבלים, המיספרים

וללא שיטה ללא מדי, מרובים יון,

 מדינת־ של המהולל הדואר צעות
ן ישראל

קופנהגן כהן, עלי

ם ש שינוי ל
 קראה לים מעבר הקוראת

 והיא הזה״ ״העולם את
:רב בקיצור שואלת

 מדוע ולתהות: לשאול דוצה אני
כל שערוריות רק מפרסמים אתם

>
הדרי קוראת

חיוביות כתבות

 פעם מדי מפרסמים ואינכם הזמן,
שינויי לשם חיוביות, כתבות כמה

 לוס־אנג׳לס הדרי, שרי
 לשם חיוביים, מיכתבים ...או י•

שינוי.

דלון או לקיום לחי
 במדור כתבה על תגובה

הזה״ (״העולם ״במדינה״
 ל- כי נכתב שם ),2267

מ כמה הצטרפו מפ״ם
 שנטו סנה משה חסידי
 והם זה לכיוון מזמן

הביתה. עתה חוזרים
בשנו סנה שמשה נכון זה אין

 להצטרפות הטיף האחרונות תיו
 זה אילו למפלגת־העבודה. מק״י

ואשר עימו. חלקי היה לא כך, היה

די קי פ ה ת ר ט ש מי ה
ת 111 ■ת והוו

 לבעלי״חיים כהלכה שמתייחס מי
לבני-אדם. גם כהלכה מתייחס

 לשוטרים להורות המישטרה, למיפקדת בבקשה בזה פונים אנו
 אכזריות אודות לתלונות להתייחס תחנות־המישטרה, בכל ולממונים

 בהם המקרים הם רבים המתבקשת. הרצינות בכל בעלי־חיים, כלפי
 בתחנות- ולהעיד להתלונן הבאים נשים, וכן קשישים, אנשים

 כי בהרגשה משם יוצאים בעלי־חיים, כלפי אכזריות על מישטרה,
 למישטרה וכי ולחסרי־ערך, לבלתי־חשובים נחשבים אלה עניינים

הדעת. את עליהם לתת יותר חשובים עניינים יש
 כגון מעשים נגד תרופת־מנע לשמש יכולה מישטרתית פעולה

 של במקרים שתוגש מישטרתית עזרה כל ארוך, ולטווח הנ״ל,
 הכללי העומס את דבר של בסופו תפחית לבעלי־חיים, התאכזרות

 נגד פשע כי מנסיונו שלמד שאדם משום במישטרה. העבודה של
 בני־ נגד פשע שגם מכך ילמד בוודאי משתלם, אינו בעלי־חיים

משתלם. שאינו בוודאי אדם
 זה לא כאלה, נושאים לגבי אמצעי־התיקשורת מטעם כיסוי גם
 ישיר באופן תורם גם אלא הנדונים, לבעלי־החיים שמסייע בלבד

 לשיפור גם וכך הציבור, של יותר גדולה מעורבות ליצור כדי
בתוכנו. החברה מירקם

תל-אביב כישראל, חיים כעלי־ צער אגודת

 של לטובתו הם אלה כל ואם סדר.
 מישרד־התיקשו־ יבורך — האזרח

 הבא בגילגול אולי מוכן אני רת.
בישר לא אבל — דוור להיות שלי
 מיז־ מר שלח האם תמהני: אל•

 העולם למערכת תגובתו את רוצקי
באס־ או — מונית באמצעות הזה

 אשר מוקד, או מק״י מתוך לחברים
 ל־ להצטרף כדי של״י, את עזבו

 אובדן־ מתוך — לעבודה או מפ״ם
אח מסיבות או קוצר־רוח, דרך,
 להם. שיבושם הרי — רות

 ה־ כל של ההתלכדות תהליך
)6 בעמוד (המשך

2270 הזה העולם*


