
חנייה. בבעיות בוקר מדי
 בוקר בכל מוצא אני חנייה מקום במקום
שלי. הקטנוע על דוח־חנייה
ב מתחשבים לא מדוע השאלה: נשאלת

 לו ומקציבים מכתביו, את לקחת הבא ציבור
לחנייה? קטן שטח

 אז לחנייה, מקום למצוא יכולים לא ואם
בג בזמנו, שסגרו כמו הדואר. את שיסגרו

 הכדורגל מגרש את חנייה, מקום חוסר לל
 כמה אחרי עזר. זה רמת־גן. הפועל של
חנייה. למיגרש שם דאגו זמן
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 מועצה :■
קשישים ש?
ה )1745 הזה (העולם הכתבה את קראתי
 לביקורת המועצה על כתבה להיות מתיימרת

בלע״ז). (צנזורה ומחזות סרטים
 אותם שצדקו מסקנה לידי הגעתי לצערי
 וזה כתבכם, עם לשוחח שסרבו החברים

:הבאים מהטעמים
 ביקש כתבכם א)
 בעניין ראיון ממני

ב ולא ה״צנזורה״
ה״צנזורים״. עניין
 שכל בדעה אני ב)
 או ממשלתי מוסד

לבי חשוף ציבורי
כן, על יתר קורת.

 עם קשר מחייב אני
הדר בכל הציבור

 לכן המקובלות. כים
 לתת היססתי לא

לראיון. הסכמתי
ל קרוב נמשכה כתבכם עם שיחתי ג)
 בארץ הביקורת, נושא על נסבה והיא שעה

 עקרונות שלילתה, או חיובה ובחוץ־לארץ,
 חברי של אישיותם וכו/ הנוהל השיפוט,
 נדונה וכיו״ב) גילם (כישוריהם, המועצה

הכללי. לנושא בהקשר רק
 המועצה חברי של גילם קביעת לשם ד)

פשו הכי הדרך בראיון. צורך כל היה לא
התושבים. מירשם ללישכת לפנות היתר. טה

 להציג לעיתונכם שניתנה שההזדמנות חבל
 ביקורתי באופן הצנזורה של הבעייה את

לריק. בוזבזה
תל־אביב שבו, יי.

 מנח־ש ■אינו שבו שהקזרא מכיוון •
 שרוגזו ברור בכתבה, שהופיע פרט סזדס

ש והיא: הכתבה, של למסקנה רק מכוון
קשישים. של מועצה זוהי

שבו

טלוויזיות
 בישראל הטלחיזיה תעשית בראש הצועד 'אסקור־־

אז היזקרה סקלט עם לחיים צבע לכם מוסיף ^  . 5ק£0־
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השינה. לחדר גט מתאים

ם סז ר דיז טל א. פ ם סטז א ם1צר ר ר ב נ

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות

17479 הזה העולם


