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 מקרנות של גדול מבחר *

ומסרטות.
 זולות מצלמות של גדול מבחר
ם ולחיילי לנוער בשדה. מילואי

 שחור־לבן )9/13( גלויה הגדלות *
!אגורות 45 —

!בן־רגע — פספורט צלומי !

הבד 3,1013
נן חיפה,לחו*. תלו 31 ה

מכתבים
 שחור יום ■

לפרלמנטריזם ■
 קצר לביקור בארץ עכשיו נמצא אני
הצט אחותי. של הפתאומי מותה בגלל
 את עברה לא שהתנועה להיווכח ערתי
ב ייצוגה את והפסידה החסימה אחוז

כנסת.
 הפסד שזה ■מחברי, כרבים חושב, אני
 לפרלמנטריזם שחור ■ויום לכנסת גדול

 בקלפי !שהכישלון מניח אני הישראלי.
מהמי חלק הפסידה שהתנועה לכך גדם
 קשה ■בשעה לכן, למיפלגות. הממלכתי מון
 את שאעלה הדין שמן חושב אני זו,

 תסייע במעט גם שלוא בתקווה תרומתי
 200 על־סך צ׳יק מצרף אני לכן לתנועה.

לתנועה. ■כתרומתי ל״י
 זה ומשבר על תתגבר שהתנועה נקווה
חדשות. בשיטות פעולותיה את ותחדש

חיפה מן, עוזי

 המלך ■
עירומ

 לכנסת מחוץ גם שתמשיכו מקווה אני
עירום״. ״המלו לצעוק

 ירושלים הלי, חיים
חו להרי ונם הוצת שמשון שועלי זנב

שך.
שפטרנו. ברוך

ירושלים קורא,

לכנסת הבחירות סיפור
המקומיות ולרשויות

 את הכיר המזרחי הפועל רפ״י,
 נחמדה) — (עיראקית ״ז ע ה מר״י
ה. במקום ד בו ע  יצאו למחרת כבר ה

 לא לדעתם לשרון. לטיול השניים
 זאת ובגין סתם, בטיול חל־טעם

 ליד ונשכבו יד־וייצמן אחרי עצרו
האלון. עץ למרגלות ד,שי״ח
 את כשראה בתשוקה להט רפ״י

 את שלח מקשת כחץ התמיר. גופה
 לה שם הוא השמאלי. לציץ ידו
 של ומל״עה חופשי במרכזייה ז,

אנחות. נפלטו מרי
 אל השניים חזרו הליכוד לאחר
 ושוב כח־חדש אגרו הזה, העולם

 ה* להטה הציפור לק״ל מתחת
גח״לת.

מא לא אתה ואם האמת, כל זאת
 היא גם גולדה, את תשאל — מין

בישראל. דיין ואין דין שאין לך תגיד
תל-אביב ואודי, שאול

 המערד םגיןל ■

בבית־הספר
 מנהל הודיע הבחירות, לפני כשבוע

בע למעוניינים כי לומד, אני בו התיכון
 להשיג ■אפשרות יש הבחירות ביום בודה

ך במיפלגת עבודה ר ע מ !  המיפ־ בסניף ה
בתל-,אביב. בודנהיימר ברחוב לגה

הפ הרמקולים ברשת שודרה זו הודעה
 הלי- בשעות שודרה היא בכיתות. רוסה

!מודים.
 ביה״ס למנהל האם היא הנשאלת השאלה

 מיפליגה מטעם הודעות להודיע הרשות יש
 בילעדיזזת הן אלו הודעות שהיא? כל

 לשדר ■מותר להם שרק ביה״׳ס לשילטונות
הרמקולים. ברשת הודעות

תל־אביב תיכון, תלמיד

ת א ו ב נ ■

כוחר
 בזמנה. לא הסתיימה הראשונה הכנסת
 בזמנה. לא התחילה השניה הכנסת
 כסידרה. התנהלה השלישית הכנסת
 בזמנה. לא הסתיימה הרביעית הכנסת
 בזמנה. לא התחילה החמישית הכנסת
 כסידרה. התנהלה השישית הכנסת
 בזמנה. לא הסתיימה השביעות הכנסת
 בזמנה. לא התחילה השמינית הכנסת

 ארבע בעוד התשיעית הכנסת תתחיל לכן
 עוד נוספות לבחירות סיכוי ואין שנים,
השנה.

יחשליס שחר, שלמה
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