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פברג׳ה, עבית קולון ומי
 בחנויות להשיג
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מכחכים
מיסכן תעודת

— תל־אביב עיריית לראש
רמת־גן. מתושב מחאה

 הזקנים מתקרבת. הרחצה עונת
חו יזכרו לא שוב אחוזת־בית של
 אובד ואתה, מזוהמים. כה יםפי

 הקוביה בתוך הסתגר וזפת, אצות
 התל-אביבי לחורף ותמתין שלך

 עוד באמת גרוע כך כל (וחורף
היה). לא

 מעיר לצפות אפשר עוד למה
 אנטנות שיער מיוזעת, מעושנת,

 דודי- פלגי על בה ישתול טבעי
במדרכות עושים וכלביה השמש,

 נכון, בים? עושים שתושביה מה
תושב! לתעודת
מ ״המאושר״, תל־אביב תושב

לאומ לגיטימציה לך תהיה עכשיו
 תעודת- שלך. האורבנית ללות

חגי בטכס תקבל שאותה המיסכן,
 תקנה צ׳יצ/ העיר, ראש מידי גי

המזו לחופים חינם כניסה לך
שגומ לבתי־הקולנוע והנחה המים,

 של בשעה החודש את לך רים
ומס־עינוגים. פירסומות
 אני רמת־גן פרוביגצית כתושב

 תל- הסואן הכרך לתושבי פונה
ממי ה״מיוחסים״, רבותי אביב:

 תעודות מעודף סובלים אתם לא
 הנחה, כרטיסי ויזה, (ישראכארט״

 לכם למה אז ומילואים), זהות
ש תעודת־מיסכן, בעוד להחזיק

ב מתגוררים אתם אמנם• כי תעיד
הזאת?). האומללה עיר

אש רק לכם נותנת היא ממילא
חיים. איכות של ליה

רמת־גן שתיל, תמוז
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ה דא מ חוכ

תוצ• אותנו מלמדות מה
להסתדרות. הבחירות אות_____ ̂^5ז?5£9!18 ־,*י• ״*י5*רי.
 חכם. עם פעם היה הזה העם

 מצבו חכם. עם יהיה עוד הוא
 מזהיר. לא הזאת מהבחינה בהווה

הבחי מתוצאות ללמוד אפשר זאת
 ודויד משל ירוחם להסתדרות. רות
הזדמ ובאותה ידיים, ילחצו לוי
העוב ציבור את גם ילחצו נות
 וכל ביחד שניהם — במדינה דים
 שהעם מעידה ההצבעה לחוד. אחד
 כל אז תפנית, בשום רוצה אינו
לו. מגיע שיקבל מה

ירושלים דרעי, משה
• # •

ם לי לו ת
חדש, תלם פותח דיין
ז אותנו יוביל הוא לאן

הביא דיין שפתח הראשון התלם

ה עם המטופשת לברית אותנו
 התלם .1956ב* השוקעות מעצמות

 אותנו הביא דיין שפתח השני
 השלום. אל במקום א-שייך, לשארם

 אל אותנו הוליד השלישי התלם
 הרביעי התלם .1973 של המחדל
 לאן האוטונומיה. את עלינו הנחית
ב דיין שפתח התלם אותנו יוביל
? 1981 אביב

אביב תל־ אטיאס, דגי
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ם א ג לוחיות ד

צל״ש ניתן שידור במדור

 תיאר ״סממה סממה. לדן
 התנאים את ורגש בזעם

 בני״אדם ההופך במיתקן
חזה״ (״העולם לחיות״

2269.(
 אלה. שורות למקרא הזדעזעתי

 להגנה השבועון מטיף אחד מצד
 ומצד — וחיוח־בית בעלי־חיים על

מבעי- שורות להן מסתננות שני,

מיכתב
תודה
כידוע, יש, מטבע לכל
צדדים. שני

 כיכר ליד שמתגוררת כמי
 אני בתל־אביב, מלכי-ישראל

ל ■לב מקרב להודות מבקשת
המדי בכל השופטים צוותי

 באירוויזיון, שהשתתפו נות
 עובר הכל מלהקת גזלו ואשר
ש הראשון, המקום את חביבי
 ספק, שום ללא לה, הגיע

לדעתי.
 לעבודה לקום שעלי מכיוון

שמח ,6.30 בשעה בוקר בכל
 הלהקה חברי של בצערם תי

הס תל-אביב מכבי החביבים.
לחלוטין. לי פיקה

אביב תל־ א.הי,
 שלא ביקשה הקוראה 9

שחה. את לפרסם

 כי מסתבר שמהן בתוכנן, תות
 רק מתאים באבו־כביר המעצר בית

 למשל, וחתולים, כלבים לכליאת
 העליון, הגזע מן בני־האדם, ואילו
מתאים. אינו להם

 ציפיתי בינתיים שחלפו בשבועות
 מתאימה לתגובה בכיליון־עיניים

ו־ צער־בעלי־חיים, אגודת מצד
)6 בעמוד (המשך

אביבי תל־ מיסכן
ואצות עצות אובד


