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)7 מעמוד (המשך

 השביעית בכנסת להציע יש המסקנה:
חד מהגרים או מעולים שתמנע הצעת־חוק

ול לכנסת הבאות לבחירות מלהצביע שים
 להימצא הספיקו לא אם המקומיות רשויות

 לתת כדי — וזאת לפחות. אחת שנה בארץ
 רק לאי לדעת ההולמת האפשרות את להם

עד הב ביום קולם את נותנים הם מי ב
ד גם אלא — חירות ג מי. ד ו וג מה נ

ל י , ג י נ ; גבעתיים ד

תמי ^
ימי״הבחירות

מה נעלמו / הסוערים הבחירות ימי תמו
 שכסא אלה / הפתקים של האותיות רחוב
ב בחוץ הנשארים / נושמים לרווחה תפסו
/ מראים. ברחוב פרצופם קושי שי פסקו /
רביעי שיישי, שני, בראשון, בחירות דורי

 על תביעה 8
אבודות שעתיים

הישראלית, השידור שירות הנהלת לב׳

 הנני מקלטיטלוויזיה, המחזיק כאזרח א.נ.,
ם לדרוש בלתי־נעים במצב נמצא פי מינ

מו העיתונים בכל פירסמתם צויים. תקיי  שי
 18.30 משעה 7.11.69 ביום טלוויזיה שידורי

 לראות התכוננת־ כן, על .23.00 שעה ועד
שפורסמה. כפי התוכנית כל את

שה על שוויתרתי רק לא  ועל חשיבה פני
תי שנם אלא שבת, עונג בז  זמני את ביז

היי סבור (כי במקלט קילקול אחרי בחיפוש
מק־ באשמת היא התוכנית שאי־קליטת תי

ל לא אמת לעצמה מרשה ולכן / וחמישי
 עשר על והמפד״ל / השביעי ביום שדר

מת לידו המערך ואפילו / מרקד חתונות
/ גמד. < זעק גדול בקול השר זה ויערי /

 לבדוק בכדי הגג על עליתי לזה נוסף לטי).
בגשם כולי ונרטבתי האנטנה את

רוגין מקלטי לפני ישבתי  19.00 משעה לסי
 מסך רק רא־תי ־ כי כאבי־עיניים, וקיבלתי

 קווים משבצות, יותר ומאוחר מסנוור, בהיר
שגר הרץ 1000 של שריקה ושמעתי וכו׳,

.21.10 שעה עד וזאת לצמרמורת, לי מה
 של פיצוי דורש אני לעיל הנאמר כל על

ל״י. 250.—מ־ פחות לא
ת מתמכר בתור כן, על יתר ה לתוכניו

 נגרמה הישראלית, הטלוויזיה של מצטיינות
צוי עוגמת־נפש, לי  דורש אני לנ״ל וכפי
נוספות. ל״י 250.—מ־ פחות לא

 מחויי־ אתם ממשלתית, ורשות כמונופול
על־ שהובטחו כפי השרותים את לספק' בים

ו ישפל הפועל — ישב בממשלה גח״ל אם
 לשולחן בגין עם אשב ״לא ויאמר: / ינאק.

 העמלה.// לשיכבה אסון יהא זה / הממשלה
פעם ומדי / מחייך בשקט הצד מן אחד רק

ה הנזק לגבי האחריות כל מראש. ידכם
חני הגופני נפשי- הרו  על־ידי לי שנגרם ו

 ובלתי־מוסרית הבלתי־אחראית התנהגותכם
 של גורם באן היה לא כי עליכם, נופלת

 את לעכב הצדקה כל היתה ולא עליון כוח
תר השידורים תחילת  (נס וחצי משעתיים ביו
 חייב שהשידור קבע העליון בית־הרין שופט

ם הפחות, לכל להתקיים, היה ).7.11.69 ביו
ב אסתפק הטוב, רצוני את להוכיח כדי
 וזאת ל״י, 317.45 של כללי פיצויים סכום

 תוך הנ״ל הסך את אלי שתעבירו בתנאי
 שומר אני זה. רשום מכתב מקבלת יום 14

ת את לעצמי  אהיה אם יותר לדרוש הזכו
בית־רין. להכרעת העניין את להביא נאלץ

תל־אביב מהנדס, ׳הלינגר 5רדן ה.

 בשני רק אמנם / חוכך הוא ובזקנו בדעתו
 ל־ חייב אינו לכן אך / זכה הוא מנדטים
להיכנע. קנוניות

תל-אביב ברוד, ארנון

שלי הטלפון מספר
 מחלקת אל עת, בכל אלי להתקשר תוכל

 תפקידי # עובדת אני שם ״זניט״, של השרות
 ולכוון השרות לטכנאי ההזמנות את לקבל הוא

 בבטחון להעיד אוכל לכן - לקוחותינו אל אותם
של ומומחיותם נאמנותם יעילותם, על גמור

ודא 247255 הוא
 תוך קריאה לכל העונים - ״זניט״ טכנאי

 יתר של הטלפון מספרי אגב, ^ שעות 24
 - בירושלים הם: שלנו השירות מחלקות

.4110 - .ובבאר־שבע64351 — בחיפה ,52966
 מצויץ, מקלט - ״זניט״ שתזכרו! כדאי

נאמן. שרות
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