
מכתבים

״סייס״ סיגריות
 הסיגריות יתר סכל יותר נמכרות
 לכף סובה סיבה יחד,ויש ג□

 טובה ״סיים־באמת סיגרית
שנה 40 מ- למעלה איכות סיגריות מייצרת חבק

וםיפרות גורות על
 נדמה עומר. דן על משיהו לומר רצינו

 על רשימתו חן. חסר בור כאן לנו שיש
 מצוצה כהנא־כרמון עמליה של סיפרה

 עומר, במר ייש,׳בו, ודביקה. לחה מאצבע
 ולוחץ, תפל משהו פטפטנית, רופסת אלימות

 מאדם העולה דק, לא־היגייני ריח כעין
 נעים, לא כהלכה. אחוריו מקנח שיאינו

נעים. לא מאד
 תל־אביב פפרנה, ופרידה דן

חזור טעות
 נייר״ של ״נמר עומר. דן של במדורו

 פטר על סקירה הופיעה )2061 הזה (העולם
 קספר, המחזה כי ׳נכתיב בטעות האנדקה.

 — להיות צריך הפתוח. בתיאטרון מוצג
1 האחר. בתיאטרון תל־אביב סנדק, מוטי

איכזכו הדתיים
 מיצוות, תרי״ג על השומר דתי, כאדם
 לכנסת בבחירות לבחור כה עד הקפדתי

 האחרונה בכנסת אך דתית. מיפלגה עבור
 כולן, הדתיות מהמיפלגות קשות התאכזבתי

 השם לחילול שגרמה — מהמפד״ל החל
 ל״כיסא מסביב שניהלה המכוער במאבק

ב״אגודת״ וכלה — בממישלר, הקדוש״
^ שדק אגודת־ישראל״, ו״פועלי ישראל״

ותו־לא. אותן עניין בצע־כסף
 אגודת־ישראל״, מ״פועלי אכזבתי עיקר
 ב־ הציונות גינוי בנושא ההצבעה שבעת
 הבית באי כל את •שאיחדה הצבעה או״ם,

 נעדרו ונציגיה להימנע החליטה כמעט,
 שמיפלגה חשבתי תמיד המליאה. מאולם

 כאן אך ולאומיות, דת לשלב יודעת זו
 אצל העיקר הוא. כך שלא לדעת נוכחתי
וכיס כבוד ושררה, כסף הוא זו מיפלגה

ביזיון! ממש — אות
 שיילחם רפאל יצחק של הכרזתו גם
 סניף״ כל של דלת על צעד כל ״על

 ׳וד״ר הצעירים על־ידי הדחתו בעיקבות
 שהמיפלגות התחושה את בי הגבירה בורג,

 לכיסא רק אלא לדת דואגות לא הדתיות
 עבור דווקא להצביע הפעם, החלטתי, החם.

 • ,על לשמור גם היודעת לא־דתית, מיפלגה
 .היהודית, הדת בחיי מרכזיים עקרונות

 הכמעט־בטוח המועמד עומד ושבראשה
 מנחם — הבא ראש־הממשלה לכהונת

בגין.
תל־אביב אפרתי, א.

ידע שלא הדוד
 שאתם המידע למיקרא מאד שמחתי

 ■שאירעו דברים אודות בעיתון, מספקים
 ״שלא הדור עבור המדינה, ימי בראשית

 — לכך בולטת דוגמה יוסף״. את ידע
בפרוט שתואר שדמי יששכר של מקרהו

 הזה העולם השרץ״ את (״מטהרים רוט
2058.(

 ה־ על פרטים תפרסמו אם תעשו טוב
 עצר ולא סגו״שר התעלם שבו מיקרה

תאונת־דרכים. פצועי לאסוף מכוניתו את
חיפה בת־גלים, פיגלר, אפרים

צודקת לעולם טעות
 בעתון בזה המצורפת הידיעה את קראתי

שנט שערורייה שואת יחושב ׳ואני הארץ,
ו

 הודה שיניים רופא
 הכנסות בהעלמת

רונאל, עירד מאת
״הארץ״ סופר

 שיניים רופא אמודי עודד ד״ר
 חוקרי ידי על שנעצר מתל־אביב,

הע כי אתמול הודה ההכנסה, מס
 1795 המס בשנת ל״י אלף 80 לים
^,נןיוז^ם ספרי£ שניהל ןכן '^ ״ ■ 
160 בסך הכנסות רשם שלא כך

לף ;________________________ל״י. ^

9.3.77 הארץ

 בכפו. עוול לא על תמים לרופא ליפ9
ז ■התיישנות חוק כבר אין מה,

תל־אביב זהבי, דפי

2063 הזה העולם12


