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 יותר נמכרות סיגריות״טיים״
 יחד גם הסיגריות יתר מכל

 לכך- טובה סיבה ויש
טובה באמת סיגרית״טיים"

לאימת דונק.ערבות תוצרת אמריקאית. תערובת

מכתבים
)7 ממעוד (הנושך
 קטא- זח !מצג הארץ, כבישי על המצב

 שירצה חבר או אב כל ללא גם סטרופאלי,
 מבני-המישפחה אחד פרטי באופן ללמד

 הביטחון אמצעי ללא הנהיגה, תורת את
 בתי־ •של כלי־הרכב בכל שנמצאים והעזר
לנהיגה. ד,ספר

 ככל גדולה לימודי־הנהעה', על ההוצאה
שה כך חד-פעמית, היא ממילא שתהיה,

כל-כך. נורא אינו עסק
 חסר רק הקיים. המצב המשך בעד אני

 על להתרוצץ יתחילו 16-17 שבני לנו
פרטיים. ■מורים עם הכבישים

באר־שבע רינה,
עיתון של תפקידו

 ! הזה? כהמולס עיתון של תפקידו מהו
 ז הזרקור, תפקיד את לעצמכם הועדתם האם

והא החשוכות ■לפינות דרך־קבע המופנה
המישו בכל הישראלית, החברה של פלות

 בעשרות עיני מזין אני שנים מזה 1 רים
 ובמהלכן הזה, הטולם גיליונות של רבות

תפקידכם. זהו שאכן והבנתי ראיתי
 יהסס שלא בארץ היחידי העיתון •זהו

 חריג דבר בכל בעצמו) <גם לבעוט לתקוף,
 פשוט, בי — תבורכו לא כך ועל ושלילי,

 בישראל הצרה עיתון. כל של תפקידו זהו
 אין מיפלגתית. קנויה שהעיתונות היא
 תחת תחת עומד הזח שהעולם ספק כיל

 כוח- סיעת ראש אבנרי, אורי של חסותו
 וקראנו ראינו מתי האמת, למען אך חדש.
 ועל ו השבועון דפי מעל מיסלגתית כפייה

1 תבורכו. כן כך
י קט- בביקורת די לא תמהני. זאת, בכל
| בכמה אבנרי מר אל לפנות ברצוני לנית.

 מערכת־מם עורך היית אתה איך שאלות:
 7 בארץ במעוטי־ד,יכולת תפגע שלא חדשה,

הש ההון אילי נגד פועל אתה היית איך
 בטלוויזיה מישדרים שבוע לנו תו ז חור

(חיובית)!
 או השלילית הביקורת בפידסום די האם

 שבפירסום החיוב מה ו למיניהם הסקופים
 בארץ, היחידי כעיתון לדעתי, השלילה?

 אם שאילתות, בצורה אם — לייעל עליכם
הגבו לדרגים הצעוודייעול הגשת בצורת

ביותר. הים
 ה- מן סתם שאינכם להוכיח עליכם

 יום־הכי- מילחמת אחרי שקמו ״בועטים״
 1 ד.ינ- השבועון של ההיסטוריה לפי פורים.

 עליכם ועתה זה, במיקצוע ותיקים בם
חיובית. בצורה זאת להוכיח

כפר־סבא אנקורי, כני
צודקת לעולם טעות

 דחה אילת חיים השפוט
להא המשטרה בקשת את
 מעצרו את ימים ב־סד ריך
בעיריית העובד חבורה, של
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חיפה גדרון, מירי
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