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 כרטיס־ ■לקנות משתלם הדבר אין הצגה,

 כרטיסים לי המבטיח ל״י 30ב־ מנוי
 חיילים האומנם להצגה. ל״י 15 של במחיר

 אינם ירושלמים, שאינם אזרחים, סתם או
 אגב, בעיר? החאן בהצגות לחזות יכולים

 זאת ולמרות במדים שאני ראה הקופאי
 למי כרטיסים למכור יכול אינו כי טען

מנוי. שאינו
צה״ל שיפטר, חזי

? שמאלץ למח
יהו הזמר של למכתבו להתייחם ברצוני

למח בקשר )2042 הזה (העולם גאון רם
 לפנטומימאי פלץ דני האמרגן בין לוקת
 בחירוף־נפש גאון מגן שבו ארקין, ג׳וקי

 — חבר של שט לטהר שלו. האמרגן על
שפור גאון של מדבריו אך יפה. דבר זה

 קשות מאוהב שהוא הרושם מתקבל סמו,
 לשם הדבר, כך לא ואם שלו. באמרגן

 שאם בטוחה אני ? הזה ה״שמאלץ״ כל מה
 שכתב, מה את שוב קורא היה גאון יהורם

 וההלל השבח דיברי כל לו גם יישמעו
 יהורם, לכן, וצורמים. מוגזמים שהרעיף,

 רצית שכל־כך הפרחים, שאת מציעה הייתי
לי. תשלח לו, לשלוח

רמת־גן שחר, רונה

הפיראטים? הם מי
 יצא שטרם הזה העולם על מתפלא אני

 קול־השלוס ותחנת נתן אייבי של להגנתם
 להשתיקם. עתה זוממת שהממשלה שלו,

 ממשלת־ של לזכותה משהו לומר ניתן אם
 שאיפ־ זה הרי האחרונות, בשנים ישראל

 חופשי, באופן לשדר, נתן לאייבי שרה
 הממשלה ומקרבת־לבבות, טובה מוסיקה
ספינת- צרת-אופקים. שאינה בכך הוכיחה

 שעליה השידור ותחנת אייבי של השלום
 מדינות־ערב, בכל עצומים הדים מעוררים

ישר של לשאיפתה הוכחה משמשים והם
ה יונת־השלום את גם האם לשלום. אל

בתו להשתיק צריך נותרה שעוד יחידה
? תחים

הרצליה גנץ, יהיאל
שי את להשתיק הממשלה של מזימתה

שידו הם שאלה בטענה קול־השלום דורי
 קול־ ומצהיקה. מגוחכת פיראטיים, רים

 תשלום כל מהאזרחים גובה אינה השלום
 להם. מספקת שהיא המהנים השידורים בעד

 אגרה גובים ישראל שידורי זאת, לעומת
 פרופורציה בכל עומד שאינו מופרז בסכום
 בטלוויזיה. והן ברדיו הן השידורים, לרמת
פירא היא רשות־השידור דווקא כך, משום

 מזה, חוץ נתן. אייבי של תחנתו ולא טית
 פיראטית״ ״תחנה בתואר לכנות ניתן איך

 משידורי- הכנסותיה כל את המחלקת תחנה
וסוציאליות? הומאניות למטרות פירסומת

תל־אביב עמית, •טולה

צודקת לעולם טעות
 של הספרותיים שהמוספים ידוע מזמן
 בתי־קברות הם אחרונות וידיעות מעריב

 האישור את אבל בארונות־מתים. המלאים
ב שפורסמה במודעה קיבלנו לכך הסופי

עצמו. אחרונות ידיעות
תל-אביב רגב, מתי

אבל מודעות
לספרות מוסך! ראוי!
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