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 חניה מגרש
מכוניות 150ל־
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 בקופה

 יומית להצגה
 אחד,״צ, 2מ־

 ערב להצגות
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 עם לכתובתו,
 התשלום קבלת

בהמחאת־דואר

)5 מעמוד (המשך
 בשחצנות וכותב יושב אבנרי את בכלל

כותב. שהוא כפי
מכת את תפרסמו לא כי בטוחים אנחנו

 לפני אחת: עצה לכם להשיא עלינו אך בנו,
 מילותיכם את הנייר על שופכים שאתם
 הקיבוצים אחד אל פעם גשו אנא, היפות,
הגבול. על החיים

גלבוע דואר אלמונים,

המעמד קורבן
 אינן האל־פתח פעולות על ישראל תגובת

חרי להיות עליהן שקטות. להיות יכולות
ש כדי ביותר, פות

 ולתמיד אחת יוכרו
 חייבים אנו אין כי

ל כדי קורבן ליפול
 או יוקרתה את חזק
ה של מעמדה את

הסורית. ממשלה
זהר, יאיר

גבעתיים
נאה דוגמה
לכם, נתונה תודתי

 אורי ח״כ כי על
 ופעל התעניין אבנרי

 העוול נגד בכנסת
 בשפה שידורים בהפסיקו קול־ישראל שגרם

ההונגרית.
 רצונם את שביטא היחידי הח״כ היה, הוא

 הדוברים הארץ אזרחי אלפי עשרות של
 שהבטיחו אחרים, לח״כים בניגוד הונגרית,

 דבר. עשו ולא הבטחות לנו
פרלמנטארית. לפעילות נאה דוגמה זוהי

קריית־חיים פרטוש, יוסף

מתח סיפור
 הלבוש, התייקר אתמול עולים. המחירים

למכו החילוף חלקי ומחר המזון צרכי היום
ל אפשר איך נות.

ב ולחיות המשיך
א למה כזה? מתח

 צריך נורמאלי דם
? ולעבוד להמשיך

 את להעשיר בכדי
ישראל? מדינת
ישראלי, צבר אני

עו במוחי גם אבל
הנורא: הרעיון לה

 המנדט בימי אולי
יותר? טוב היה

לוי, אליהו
תל־אביב הקטועה המחצית

 ל־ זמן לבזבז הואילה אנגליה מלכת אם
 היה בכדורגל, העולמי הגביע מישחקי מען
 לשדר לעצמו להרשות יכול קול־ישראל גם

ה המישחק כל את
גר—(אנגליה אחרון
מח רק ולא מניה)

ממנו. אחת צית
משד כבר ואם

 מחצית רק רים
 למר, אז מישחק,
 את 'לקטוע צריכים
 בגלל האם סופו?

 מוסיקאלית תוכנית
 שאותה שיגרתית,

 במועד לשדר אפשר
יותר? מאוחר
כל הערה ועוד

 טוענים רבים לית:
 אלה כל בארץ. דיו מפותח הספורט שאין

ה בכך אשם במעט לא כי לזכור חייבים
 ספורט. לתוכניות מעט רק המקדיש רדיו,
התעניינות. אין פירסום, ובאין

ירושלים קריו, בן־ציון

לבינה שכינו כפייה
 לילודה בייחם החדשה המדיניות כי יתכן
 הכפייה למניעת הליגה חדשה: ליגה תוליד

המינית.
תל־אביב בר, רוני

הפראית הכת
 הנהוגה הפראית, האופנה נחוצה למי

 י )1507 הזה (העולם בחו״ל באחרונה
 בלי גם פראיות מספיק בנותינו האין
הפראית? האופנה אביזרי

תל־אביב ,17 בת לבת אם אשכל, מרים

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתגים. תצלומיהם את
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