
המאזי בין מישאל עריכת מציע אני לכן
 שישיבו כדי נים,
 הבאה: השאלה על
ב מה על עדיף מה

שע השבת, שידורי
 ו־ ויוולדי של תיים

 תשעים או מוצארט,
 כדורגל של דקות

המגרש. מן ישר חי,
 נגד שאני לא

 נגד או קונצרטים,
 קלאסית, מוסיקה

ל אפשר להם אבל
ה ימות בכל האזין
 שבת), (כולל שבוע

ערב. עד מבוקר
 שבה אירופית, תרבותית, ארץ יוצא אני

 מן מישחק שידור ללא אחת שבת היתד, לא
 בין־ארציים מישחקים על הראשונה. הליגה
לדבר. מיותר

 גדרה ליבין, סולומון

ויוצאים נכנסים ויורדים, עולים
ה־ כי נכתב )1524( הזה בהעולם )1(

 נפטר, קולטיטץ פון (הנאצי) הגרמני גנראל
 כי נכתב אחר, במדור ממש, גליון ובאותו

החלפ לא האם מת. שחם, יואב צה״ל, קצין
1 היוצרות את תם
 מן וירידה עליה על לכתוב הפסיקו )2(

ויציאה. כניסה על כתבו ובמקומן הארץ,
חיפה ד., צכי

זה סירוב
 יותר נכתוב לא כי מודיעים, הננו בזאת

 או בטלביזיה תופיע אשר צה״ל להקת לאף
).1525 הזה (העולס גרמניים בסרטים

 והמל־ המחברים כל את בזה מזמינים אנו
זה. לסירוב להצטרף בארץ חינים

אתר, תרצה ארנוב, סאשה
זלצר, דב וילנסקי, משה
לב, טהר יורם חפר, חיים
מוהר, יחאל לבנון, אריה
שבתאי, יעקוב מנוסי, דירי

תל־אביב שמר, נעמי

כגך־חיות במו
 סקירה במיסגרת ככנסת, העליתם בזמנו

בעיית את גם הרחצה, בחופי המצב על

הק קבועה כמתרחצת ור,נטפלים. המטרידים
 היתד. (לא זו לבעיה מחשבה אני גם דשתי

 כזו: הצעה לי ויש ברירה), לי
פת להיות יכול כאלה במטרידים לטיפול

 הייתי אני איום. על־ידי רק מעשי רון
 בו שיש רחצה, חוף בכל להעמיד מציעה

 קבועים, מתרחצים בו ושיש גדול קהל
ב בגן־החיות. כמו מסורגים, ברזל כלובי

 המטרידים את לכלוא אפשר אלה כלובים
ה המתרחצים עיני ראות לפי זמן, לפרק

שוטר). נמצא חוף בכל ולא (היות אחרים
 רסת־גן כלייכפלד, גילה

הירוק הדור
 מבקשות ואנו קריאה, לגיל כבר הגענו

 הירוק. הדור עבור מיוחד שבועון שתוציאו
 הזה העולם מוסף לפחות אז מיוחד, לא אם

 גילנו. לבני
— בנשיקות

ואייכילה חווהלה
י קבוצת ת כ אח (ידיעות רמודעמידר מ

רונות).
תל־אביב גולדמן, נתןחולון גולדהרט, ואייכילה חווהלה

צודקת לעולם טעות
ת פרקי ו נ אחרונות). (ידיעות ״כבקשתך״ ז

ירושלים בףזכריה, דויד

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

בת שלו ל ת טי ס ק ט  ה
שה תר תדזדי ביו

 במיוחד המיוצר
 הדרישות על לענות

ביותר הגבוהות

3 היתה, טרם במותה איבות 1ם1 1 1 1|
1־ן במינו, ומיוחד מושלם גמר

צורתו. על ושומר לטיפול קל וכמובן,
צמר עם
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