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 )5 מעמוד (המשך
 בית״ד של הקופה פרשת אגב,

 היום עצם עד הוסברה לא פולין
 על כלשהו דו״ח נמסר ולא הזה

בה. שהיו הכספים גודל חיפה אבני, אליהו

ישראל עליך ם עכו׳
 המדיניות עצותיו נעיקבות

 הרמן דני האסטרולוג של
).2281 הזה״ (״העולם

 קולונר החלל ספינת של ההישג
 וחזרה כטיל לחלל שהוטסה ניה,

 דרך פריצת מהווה כמטוס, לאדמה
טכנו של ממשית הפעלה בכיוון
 ילא בני־אדם. על־ידי בחלל לוגיה
 כלי־ בחלל יטוסו שבו היום ירחק
אנ של ניכר ומיספר שונים רכב
ול להמשיך יתכן לא שהרי שים,
 בלתי־מאויישות חלליות רק שגר

 חייבים אסטרונומיים. למרחקים
בעיקבותיהן.. בני-אדם לבוא

וההת רבים שהמיכשולים אלא
הת כמו נראית זה בכיוון קדמות

 במאות הפורטוגזים של קדמותם
 — האטלנטי באוקיינוס 16וה־ 15ה־

 וקרובה זהירה התקדמות כלומר,
 הוא החלל האפשר. ככל לחופים

 המוכר, לים בניגוד אך ים, אמנם
וקר. ריק הוא דגים, השורץ
ה שמאז לכך, לשים־לב כדאי
 הלכי* דווקא גברו לחלל פריצה

 נזק. הגורמים אסטרולוגיים, רוח
 :ולשנן לחזור ולהדגיש, לחזור יש

 גם אסטרולוגיה, ולא אסטרונומיה
 חן מוצא באסטרולוגיה העיסוק אם

נשים). (בעיקר רבים בעיני
חיפה אפרתי, שימעון

.5 .0 ת 5. חיו
 בעלי למען האגורה על

החיים.
 למען נוסדה חיות 5.0.8• אגודת

 הקשורות בעיות עקב בעלי־חיים,
עותו הינד. האגודה ל.׳/ד,נ לנושא
 עורך־דין בפיקוח רשומה מנית,

 הם האגודה חברי ורואה־חשבון.
 מתוך בהתנדבות, הפועלים אנשים
לע כוונה ומתוך בעלי־חיים אהבת

ה הולמים פיתרונות ׳ למציאת זור
 בעלי־ אל להתייחסות קשורים

וכיו״ב. בעלי-חיים שוטטות חיים,
 מיבנה להקים האגודה בכוונת

משוט :חיה לכל אכסניה שישמש
 תוך בריאה, או חולה עזובה, טת,
רפו טיפול הכולל טיפול מתן כדי
 לנקיון דאגה מתאימה, תזונה אי,

אסתטית. מבחינה גם בעלי־החיים
ייע האגודה פעולות במיסגרת

 הולם בית למציאת מאמץ כל שה
תש כן כמו בעלי־חיים. אותם לכל
 הקשור בכל מוקד האגודה מש

ההו הטיפול בעלי־חיים, לאימוץ
 בעניין ואינפורמציה הסברה לם,

 נמצאו לבעליהם, שאבדו בעלי־חיים
משו נמצאים ו/או אחרים על־ידי

ברחובות. טטים
 טיפול יינתן האגודה במיסגרת

 במחיר ראשונה ועזרה וטרינרי
איכסון ויתאפשר לתושבים סביר

 בעליהם באפשרות שאין בעלי־חיים
קצרות. תקופות למשך להחזיקם
זקו אנו מטרותינו מימוש לצורך

 עזרה וכל הציבור, לעזרת קים
כס איסוף מיבצע בברכה• תתקבל

 המיבנה לבניית ישמש זה פים
האגודה. מטרות להגשמת הדרוש

 רמת־גן חיות, 5.0.5.
 מיש־ אצל : האגודה ׳כתובת •
 רמת־ ,10 המתמיד רח׳ בצרי, פחת

•52493 גן

כפעולה חרמן אסטרולוג
? נשים בעיקר

ל ה3ש־ הגיטו א
 עד ,לישראל הראשי הרב

 שאין קבע יוסף, בדיה
 של עצמותיו את להעביר

 רנה הצרפתי הפילוסוף
ה גדולי לפנתיאון קאסן
בצרפת. אומה
 יוסף עובדיה הרב של התבטאותו

 ב־ פקיד־בניר של התערבות מהווה
 הפנימיים בענייניה ממשלת־ישראל

אחרת. מדינה של
בענ התערבות זוהי לכך, נוסף

 קאסן מישפחת של האישיים ייניה
וטעם. מקום לה ואין

ל כבוד נותנת הצרפתית האומה
 קאסן, רנה ובניה, מאזרחיה אחד

 של העולמית ההכרזה מחבר שהוא
 משנת האו״ם של האדם זכויות

 אין לשלום. פרס־נובל וחתן 1948
בהש גאה להיות אלא יכול יהודי

 קאסן. רנה של ההיסטורית תייכותו
היהודי. לעם

 ׳להבדיל הראשי הרב שואף אם
 הרי .ו״גויים״, יהודים בין פיסית
 אל לשיבה לבדלנות, מטיף שהוא

לאנטי צידוק ונותן הגיטאות,
שמיים.

 מטכסיות נלהבים שאיננו עם
 קאסן רנה אם וספק — זה מסוג
 זה אין — בכך רוצה היה עצמו
ואותם המישפחה של עניינה אלא

חסון קורא
והפילוסוף הרב

ה הכבוד את לו לחלוק שברצונם
לו. מגיע

חסון, יצחק
 ההומניסטית האגודה בשם

תל־אביב בישראל, חילונית

ד ■■טיומוטיס ם1ג ״

חו ר ״3ב
 חיים כתב הזיו,״ לי ״נשבר

 במודעת־פירסומת גרינברג
 את והסתיר למיסעדתו,

ה של הבן היותו עובדת
 גרינברג צבי אורי משורר
לפ לעולמו שהלך (אצ״ג),

(״העו שבועות שלושה ני
).2281 הזה״ לם

ש מאביו, הזין לו נשבר ואולי

ה נביאו• שנים עשרות במשך דיה
 בישראל? הקיצוני הימין של זועם

 הכי במישפחות קורים כאלה דברים
 זהו לפעמים בושה. לא זו טובות.

 בסולם תלוי דווקא. לגאווה מקור
האדם. של הערכים

 מצוי, ח״ג״אצ״ג ליחסי ההסבר
ב ,3 בעמ׳ הגליון, באותו אולי,

 לראיון שהוקדשה לקורא, איגרת
 שהתפרסם הזה, להעולם אצ״ג של

 (חיים ח״ג כאשר שנים, 21 לפני
ילד. עדיין היה גרינברג)

אצ״ג בהלוויית ח״ג מיסעדן
ממי? — לו נשבר

 של אימרות־השפר ביו ובכן,
 דיקטטורה, של כינונה (בדבר אצ״ג

 החופשית העיתונות של חיסולה
 המראיין: של קטע השתרבב וכר)

 יושב הוא אוויר. נושם צבי ״אורי
 הבאה. לשאלה מחכה בפינתו. דרוך
או ,לך!׳ הצעיר. בנו נכנס לחדר

מס הבן בחיבה. גרינברג לו מר
רגי כבר ,הם נעלב. לא הוא תלק•
 המשורר...״ מחייך לים׳'

 או הבן?! נעלב לא באמת האם
רג את והפנים פנים העמיד שמא

 ?! הזין לו שנשבר עד עד... שותיו
 ש- אדם, של במחיצתו ■לגדול קשה

 שהוא עד חשוכות, כה דיעותיו
 את גם הדיקטטורה לממשלת מייעד

 לאותו (אוי המוסר על השמירה
 המשורר אמר לי,״ ״תגיד מוסר!).

 לובש־ מעז ארץ ״באיזה למראיין,
ו -לחבק לא־לובש־מדים או מדים

ב כאלה גלויים מזמוטים לערוך
 בארץ? כמו באוטובוס או רחוב
ב שקורה מה לי, תסלח זנות, זאת

רחוב...״
הזין. נשבר לי גם

רחובות שגיא, יוכל
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