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 )24 מעמוד (החשך
 הגשם השפעת זוהי זה. אחר בזה

החומצתי•
 ווע- התשיעית הכנסת מליאת

 קיבלו ואיכות־הסביבה דת־הפנים
 כשלעצמו) נדיר (דבר אחד פה

 חברת על חובה לפיהן החלטות
 קול־ להתקין והממשלה החשמל

חד בתחנת הזיהום למניעת טנים
 בוצעו. לא המסת החלטות רה.

 דולארים מיליוני הוציאו זה תחת
דבר. פותר שאינו ניטור. ציוד על

 ריססו בפניה, ירקו שלה, בכלב
 חתול ותלו חתול זרקו בפלים, אותה
 חסרות־שחר השמצות הם — אחר
קנטרנית. שכנה של

 שיכין א׳ שפירא, ג׳
תל־אביב וקסלר, דב׳
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על״. ״אל בעניין עוד
 של הסיסות גורל על במאבק

נשכח בשבתות, על אל חברת

ש י א ל ל ד ח ע ש נ כ י ה ל
: מרעננה גבע לאלי

 שבשערי / צה״ל של בחיל״השיריון חטיבה מפקד האלוף
 נשים בדם / המגואל המטכ״ל לפיקוד להיכנע וחדל גדל ביירות
 / ובכלל פלסטינים ופליטים לבנונים אזרחים וזקנים וילדים

 של / במעגל סוף אין עד וליהרג להרוג האיום במיקצוע להתעסק
מלל: האכזר ובגורל והערבים״ ישראל ״במילחמות שדים או ה  / ו

 ומנוצחים״ ״מנצחים שיש באשליה והקרבת־חיים החורבן ההרס,
ם, הנפט תככות מיזבח על בנופלים /  ״הפרד לצורכי והרווחי

 עליך שכן השם״, ״קידוש של ובתירוץ / העמים, ביו ומשול״
ת להסביר קץ ומבלי / — והגויים הפלישתים באים  לאלמנו

 שנשמתם / היקירים לראות ישובו לא ולמה מה על / וליתומים
ם והאל / החיים״... בצריו ״צרורה  / — בלהבה דמם״ ״יקו

/ דהבאה... הבאה הבאה, במלחמה
איטליה פירנצה, גרץ, אדן

ה שהשפעות בעידן חיים אנו
 ובעיקר הגופרית, משריפת פליטה
 ציוד והתקנת היטב ידועות הפחם,
 בכל חובה להיות הפך זיהום מונע

 המחייב דבר הנאורות. המדינות
 וגם בארץ החשמל חברת את גם
בפחם. העתידים המשתמשים את

ה הגורמים של המוחין צרות רק
ה שהמיתקנים גרמה בדבר נוגעים
כה. עד הוקמו. לא חיוניים

ה7זמ! דא
 נורי בשדרות הבית דיירי

 מגיבים בתל־אביב 90 דאו
החתו הרעלת פרשת על

מיצי״, נגד (״קרמר לים
).2352 הזה" ״העולם

 שיי על התלוננו הבית דיירי
 בחדר־המדרגות, שהתמקמו החולים

 הדלתות, ליד צרכיהם את עשו
 ואפילו הדיירים תנועת את הפריעו

הת הוועד לדירות. להיכנס ניסו
 הווטרינארית למחלקה לפנות בקש
 עשה. אכן וכך תל־אביב, עיריית של

ל הוועד ביקש לעירייה במיכתבו
 בלבד. האלה החתולים בשני טפל
 החתולים את להרעיל ביקש לא הוא

במי להתנקם התכוון לא בחצר׳
 הרעילו העירייה פקחי אם שהו.

משי היה זה נוספים, בעלי־חיים
שלהם. קולים

 כפי חתולים. 30 היו לא בחצר
 כל־כך יש ממתי בכתבה. שנסעו
הפ ו אחת בחצר חתולים הרבה
 בשלושה־ארבעה שם טיפלו קחים

בלבד. חתולים
 — בכתבה האחרים הפרטים כל

בעטו כי שטענה הדיירת תלונות

ב חשוב חיים עיקרון מה משום
 צאן־ ו״נכס אבן־בוחן שהוא יותר,

ומתו מודרנית מדינה בכל ברזל״
מהמדינה. הדת הפרדת — קנת

בהי כביכול הוא המאבק מיקוד
 החברה, תפסיד אם הכלכלי: בט
ה גם נוקטת זו בעמדה ז לאו אם

עימה וטעמיה הסתדרות,
ו חילוני אזרח לכל ברור אך

 התערער בסיסי שמשהו דמוקרטי,
לכ (הבלתי־אפשרי בסטאטוס־קוו

 ממשלתית חברה אם שעצמו):
צרי הרי בשבתות, משותקת אחת
 בתי- (בתי־קולנוע, ב״חילולה״ כים

 מיפעלים ספורט, מיגרשי תרבות,
 ליצור — ובאחת וכו׳...), שונים

בשבתותינו. יום־כיפורים,
 והסוציאלית, הכלכלית הטענה

רא הצביעות מן הרבה בה יש
 אגודת־ישר־ מיפלגת ממתי שית:

 י הסוציאלי במאבקה מצטיינת אל
 ביום ״ישבת״ ליצור ניתן ושנית:

 הקיבוצית. בתנועה שנהוג כפי חול,
(ה ימי־החופשה גם נשמרים כך

 נפגעים לא וגם הסוציאלי) היבט
הכלכליים. ההיבטים

 אל- של מסוגו אחר, פיתרון כל
 השקר, הצביעות, משום בו יש על,

 והידר־ ,המדינה אושיות עירעור
הילכתי־תיאוקרטי. למישטר דרותה

תל־אביב יהב, דן
• • •
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 לטלוויזיה מציע הקורא
תעמו תשדיר הישראלית

פרו־ישראלי. לה
ההזדמ ניתנה בספטמבר 21ב־
 צפה או לרדיו שהאזין מי לכל נות

תי את ולראות לשמוע בטלוויזיה,
 ה־ מנהיג של ביתו תכולת אור

ה קלילאת. איברהים מוראביטון,
 איש טובע כמה עד ראו :היה מסר

 הסיקו ועתה. ובממון, בעושר זה
 לייצג מתאים הוא כמה עד מכך
בו. התומכים את

היש לטלוויזיה להציע ברצוני
 הזה הנושא את שתפתח ראלית

ב אותו תאזן ואף אותו. ותרחיב
 נא יראה השני: הצד מן דיווח

 ישראל, עמך ובפרט העולם. כל
בצ הממשלה שרי חיים כמה עד

 בתיהם מרוהטים כמה עד ניעות,
 (למשל. ופשוטה עממית בצורה

 או שפירא של מרידור, של ביתו
 כתבה ספק, ללא שרון). של החווה
 אלה ראויים כמה עד תוכיח כזאת

תשו זו ותהיה ישראל, את להנהיג
המשתו הערבית ל״תעמולה בה

בעולם״. ללת
חיפה אדטמן, איתן

2354 הזה העולם


