
מכתבים
השביתות חור! ■

הבשיסטית וההסתדרות

ב׳מפלגת־ד,עבו וההחלטה הדיונים לאור
כתב ולאור השביתות״, ״חוק לקבלת דה

 — בן־אהרון יצחק איש־השנה על תכם
 לתקן ביותר המתאים הרגע עתה כי דומה

:ל ההסתדרות של שמה את
 של הכללית הפשיסטית ״ההסתדרות

ישראל״. לקיעקוע העיוורים העובדים
מיותרים. ההסברים וכל

תל־אביב קורא,

 - עתוגאי ■
דרגה איזו

 מר כי בטעות טוען )1777( הזה העולם
 השלישית ״השעה מנחה בן־סורת, ישעיהו

 ב/ דרגה עיתונאי הוא בטלוויזיה,
ד. דרגה עתונאי שהוא היא האמת

תל־אביב רוזן, משה
דיין? — ד׳ •
המת ■

היהודית והבעייה
ב יהודים, שני של בדרכם מונח ■מת

נולד

להז ״צריך האחד: אומר ברחוב. לכתם
 ״אבל — השני אומר זריקה״. לו ריק
 זה אבל ״כן. הראשון: עונה מת״. הוא
להזיק.״ יכול לא

למ ■עולמית סטירת-לחי נתן רוג׳רס

יש באם כי אמר הוא ממשלתנו. דיניות
 איומי אם כי אלה יהיו לא תאיים, ראל

וה היהודים שני כאן עושים ומה סרק.
 אנחנו עושים ומה במקומה. שאלה מת?
?כולנו

 קרית־מוצקין גולד, נחמיה

לתרום איד ₪
כננלה־דאש? לילדי

 הפליטים לילדי לעזור יכולה הייתי איך
 לסב־ צפויים מהם שרבבות מבנגלה־דש,

 — לתרום מוכנה אני מרעב? נת־מוות
לאן? יודעת איני אבל

חיפה אלון, רונית
ה הצלב ביותר: הטובה הכתובת •
ג׳נבה. הבינלאומי, אדום

)8 בעמוד (המשך

2̂די

דיפ

ע י נ ן ו ה אי
וסאןסחפן
ז פ ן ח ש ₪

? ע ש ט
״עוזי־. 1א ־ ••פז מתחנות לאחת נכנס אתה

גלויה. ומקבל בנזין או שמן קונה
 החזירה נא בגלויה. המבוקשים הפרטים את שתמלא לאחר

ל ־־עוז־ 1 • ־־פז בתחנות המוצגות המיוחדות התיבות לאחת כ הארץ. ב
שתתף הזכות את לעצמך תקנה כך  לה

ה לזכות עשוי אתה בה הגדולה הפרסים בהגרלת הפלג לאירופה חינם ב

אוקטובר? בחודש בתחרות משתתף מ׳
שתתף רשאי אוקטובר בחודש האותיות באחת מתחיל מכוניתו ששם מ׳ כל לה .ס.א.ג 8.5.
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״רן. אן .ל,״נ״ ב מכוניתך עם חינם לאירופה
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