
מכתבים
מצעד 0׳

השלום
תנו תקום אם יבוא שהשלום בטוח אני

 שתפעל מפלגתית בלתי ארצית שלום עת
השלום. למען הפסק ללא ותזעק
 להציע ברצוני ולכן בשלום מאמין אני
מח מצעד לירושלים. שלום מיצעד לקיים

 אליו, יבוא בשלום הרוצה שכל מצעד אה,
תה זאת הכנסת. בניין לכוון שינוע מצעד

אמ מופעי לקיים כדאי אחר ההתחלה. יה
ש אני ומשוכנע ואסיפות כנסים נות,
 מצעד ארגנו אנא, ויצטרפו. יבואו רבים

זה.
 שלא כולו לעולם תוכיח השלום תנועת

ו ביטחון אנו רוצים שטחים, אנו רוצים

מזור

ל מוכנים היו שרבים מאמין אני שלום.
 1967 ביוני שנכבשו השטחים כל על וותר

אמיתי. שלום תמורת
אשדוד מזור, עזרא

עשן ■
פש3 ער
 קטן חשבון תעשו אם מאד לכם אודה

 סביבתם כל את המזהמים המעשנים עם
 את לשאוף מעשנים הבלתי אותנו ומאלצים

איתם. יחד הרעל
 להם ותתנו ״הזק״ משהו תכתבו אולי

 תקללו או אותם ותפחידו אביהם באבי
 מים ״הגיעו כי משהו שתעשו העיקר אותם,

נפש״. עד
המעשנים. גם לכם יודו דבר של בסופו

 הנושמים אגודת בן־אורי, יצחק
נתניה נקי, אוויר

נגד תלונה ■
תרבות מועדון

ב התרבות לשוחרי ידוע פרגוד מועדון
 פולקלור קטעי המציג כמועדון ירושלים
 ובמחיר גבוהה, רמה בעלי שונות מארצות

 — 3.—( יחסית זול
במו כאשר נדהמתי

 28.11.70 שבת צאי
ש לשלם נדרשתי

כר עבור ל״י בע
הרקד למופע טיס
 נ־ קידר תמי נית

 יפניים קבוקי רקודי
 אודות יפני וסירטון
ה בחסות תקבוקי
היפני. שגריר
 ששום עוד מה
 או שגרירותי נציג

 נכח, לא לו בדומה
 של הופעתה וקטע

 ריקוד כלל הרקדנית
 הסבר מילות בתוספת דקות, חמש בן בטן

הו לא אף שהרקדנית לציין יש קצרות.
המופע. לכבוד להתאפר אילה

ה מחלקת ע״י נתמך אשר מועדון כיצד
מו להציג ומתיימר העירייה, של תרבות

 לעצמו מרשה אמנותית, רמה בעלי פעים
יקר. כה ובמחיר הציבור, את שולל להוליך

ירושלים בן־דוידי, סוזי

הבשר 0
מוסרי

ה של מדיניותם את מבין שאיני באמת
 חוצץ יוצאות הן שלנו. הדתיות מפלגות

חברה ע״י באשקלון השבת חילול נגד
שן ד (המ ?) בעמו

כן־דוידי
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