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י המסוה בדיגד פרטים

המרותקים שד משמות־מחאה
ח מול ס פו ה

צ אחה״ 6־3 השעות-11.6.1973 ני, ביום

 המרותקים, ערביים, ישראליים אזרחים למאה קרוב — אנו
 כחופש והמוגבלים מגורינו למקום רצופות, שנים 6 במשך

 משמרת• ,11.6.1973 כ/ ביום נקיים — במדינת־ישראל תנועתנו
אחה״צ. 6—3 השעות כין כירושלים הכנסת בניין מול מחאה

 ו/או הריתוק צווי הטלת מדיניות נגד מחאתנו את נבטא אנו
.1945 — הרום לשעת ההגנה תקנות על המבוססים ההגבלה

 הכנסת יו״ר עם תיפגש המרותקים מטעם נציגים משלחת
 הכעייה את כפניהם להציג על־מנת ככנסת, הסיעות נציגי ועם

 ו/או הריתוק צווי ולביטול העוולה להסרת שיפעלו בדי שלנו,
ההגבלה.

 למעשה, הלכה לקיים, המבקשים ישראל, לאזרחי קוראים אנו
 ״שוויון המבטיחה מדינת־ישראל •טל העצמאות מגילת את

 גזע דת, הבדל כלי אזרחיה, לבל גמור ומדיני חברתי זכויות
 היהודים בין ורעות אחווה יחסי ליצור והמבקשים ומין",

הקריאהנ את עימנו יחד ולבטא לבוא — כישראל והערכים

 הריתוק! צווי יבוטלו
ההגבלה! צווי יבוטלו

:להתקשרות כתובת
 ,113 המגינים שד׳ חיפה, כמים, סליבה

04־532559 טל׳

 האגרה תשלום נגד ■

השידור לרשות
 גביית את להעמיק מקום יש לדעתי

 רבים מעצמאיים ההכנסה מס של האמת
 להקציב בנקל יוכל המדינה שתקציב כדאי

 האזרה יותר. רבים כספים השידור לרשות
 עליו מדוע יודע ואיני דיו מיסים משלם
 גבוה. די וסכום רדיו, אגרת עבור לשלם
י כזה דבר קיים נוספת ארץ באיזה

שווע כמוה שאין עזות־מצח זו לדעתי
 אופן שבשום אחת, מיפלגה של כספים דת
שרי באופן תחליט, מוחלט, רוב לה אין

 החלטה תעביר האגרות, העלאת על רותי,
 מהמים־ ואיש בכנסת המתאימה בוועדה זו

 או בהתנגדות פר, יפצה לא האחרות לגות
 כולל מדינת-ישראל, בהסתייגות. לפחותי

 אותה בפיס אינם עדיין השידור, *רשות
' מיפלגה.

בטל אך ברדיו, המצב מה יודע איגי
 !עצום ביזבוז העיתונות, לפי יש, וויזיה

 תשלום מסרבי רבבות ושאר אני, אין
 משכרות :זה ביזבוז לממן חייבים האגרה

 המושקעת לעבודה יחס כל ללא עתק
 ההרגל את וכן המשכורות מקבלי מצד

 במוניות ורק אך נסיעות של המכוער
!ספשיל

חיפה גשן, עובד
 פרשת 8

ווטרנייט
 דברי נתפרסמו מספר חודשים לפני

 האיש. ניכסון על עיתונכם דפי מעל
לשל להגיע ״שעל-מנת היתר בין כתבתי

 ודגול גדול כאיש להיסטוריה ולהיכנס טון
 ואת האמריקני העם את שולל הוליך הוא

 עומדת שהנה בהבטיחו הנאור, העולם
 לאחר אולם וייאט־נאם, מלחמת להסתיים
 ב־ מפציציו את לשלוח הוסיף היבחרו

 ובבתי־חולים.״ שלווה אזרחית אוכלוסיה
 כי מפניו להיזהר ממשלת־ישראל על ולכן
ביותר״. ״אמין הוא אין

 והוכיחה ווטרגייט פרשת הופיעה והנה
 הפוליטי, הריגול בגו. דברים יש שאכן

 בהיסטוריה, כדוגמתו היה לא עוד שאולי
 דגולים אישים ולהפיל גלים להכות מוסיף

ביומו. יום מדי
הקונ של רבים שצירים אנו קוראים

 על- חומר בבקשת לספריות פונים גרס
הנשיא את להעמיד להם לאפשר מנת

 ניסתרים בחוטים המושכים הם והדתיים
 בכל הנהוגים קידמה חוקי של להכשלתם

מתקדמת. ארץ
 הכספים הזרמת את מייד להפסיק יש

 הזמן והגיע ראוותנות, של מטרות לאותן
 להשתמש סוף־סוף ידע הכספים שמינהל

 באותה האם המיסים. משלם בכספי נכונה
 העלאות גם מאשרים קלות של מידה
י לעובד שכר

 בלי הימים, באחד להתחתן שאוכל כדי
שמי. את חותם אינני לי, יפריעו שהרבנים

תל־אביב קורא,
 צדק, זה ■

זה?
לב ״מותר ,1864 הזח״ ״העולם

משקרת," היא אם קטינה עול
ש אקירוב, אדי של זיכויו על

מלכת״ טגנית עם יחסי״מין קיים
קטינה. יופי

 קראתי בתדהמה
 אדי של זיכויו על

 מהאשמה אקירוב
קטינה. בעילת של
הו זד, ברנש הרי
 צעירה שולל ליך

■תפ שיחק תמימה,
וג מאהב של קיד
 שניכנסה לכך רם

 זה ומה !להריון
 15 גילה אם משנה

?50 או
 הזה העולם האם

 תפקידו את גמד
 הכתבה בפירסום

תפ האם י עמדה לנקוט מבלי המצולמת
 לעשות לחתור אינו הזה העולם של קידו
נעשה? אינו זה כאשר צדק

ה שגבר חושבת אינה המערכת האם
הת לתוצאות באחריות מלשאת מתחמק
 חסר־ נבל הינו הריון), (גרימת נהגותו
? מצפון

דמת־ג! שדר, שלום
חולין שיחת ■

באוטובוס
בטיח. לא בריאות, סעיפי לא גיל, לא

 הסוף. עד לשרת רוצה שיחדור. רוצה לא
 הם המילואים ימי משולמת, המשכורת

בתשלום. חופשה

שור

ם = חצי + חצי ל ש
:אותי וזיעזעה בעיתונות היום שהופיעה מודעה מצורפת

 שלם אחד מלצר לוקחים להבין. ניתן עוד מילא, מלצר, חצי צריכים אם
 מדוע נניח, חצאים, שני דרושים אם אבל !)לאורך (רצוי לשניים. אותו וחותכים

ז בחיים אותו ישאירו שלא
ראשון־לציון מ.ב>,

 פרשת רקע על בית־הנבחרים בפני לדין
ווטרגייט.

 התנהגותו על הזה לעם הכבוד כל אכן,
 הזאת הפרשה אם ואפילו שחיתות בעת

בנשיאם. ישירות נוגעת
רמת־גן פורמן, מאשה

מכוגיוודשרד ■

לרבנים
 חריפה תגובה שתהיה הזמן כבד הגיע
לרבנים. השרד מכוניות בתחום לנעשה

 הזאת! ההפקרות את לבלום חייבים
 הרבנים לרשות מעמידים נכונות באיזה

גבוהים! אחזקה ותשלומי רכב
 לארץ? הזה הפלג הביא חיובי דבר איזה
בארץ המושלת למעשה היא שהדת מסתבר

 תהילה שיר שדים וצעיר מבוגר איש
 שהאחד מה הצבאי. להווי קולות בשני

הת הצבא לה-שלים. השני ממהר מחסיר,
בחיינו. ביית

 עכו פדה, נחמיה
אלישבע" ״פרשת ■

פרופיומו" ו״פרשת
 זח ״לדיין ,1865 חזח״ ״העולם

 שערוריית על קורה,״ היה לא
בבריטניה. המין

 את כשפוצצתם מתביישים? לא אתם
 ״פרשת אותה כיניתם אלישבע, פרשת

 כשהתפו־ ,עכשיו הישראלית״. פרופיומו
 למבסון, הלורד של המין שערוריית צצה

)10 בעמוד (המשך

1866 הזה העולם8


