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 עם לוויכוח להיגרר ברצוננו אין

 שיש כל את נפרט ולא מליץ, מר
 הרצופים דבריו על לומר לנו

 בהערה רק נסתפק בדים. סיפוריי
 לדבריו, בניגוד :אחת עובדתית

 עם עבודתו את שהפסיק הוא לא
 היא נבון הגברת אלא נבון, הגברת

 הערה איתו. הקשר את שניתקה
 יכולה שהיא משום חשובה, זו

והתנהגותו. מניעיו את להסביר

נכון נשיא אשת־
בדים סיפורי

 להוסיף בדעתנו אין מקום׳ מכל
זו. בסוגיה עוד ולעסוק

נלוסקא, עמי
ירושלים נבון, אופירה בשם

נזעמת: תגובה עוד
 אופירה הגברת על להגן באה איני

 מענייני. איננו לבושה וסיגנון נבון.
 התנהגותו על השגות לי יש אך
מליץ. רי׳ג של

 (זו לחנותו נכנסתי שנתיים לפני
 של בית־אופנה) ולא חנות, בהחלט

 שימלח. לרכוש כדי מליץ, מר
 דל, היד. והדגמים הבדים מבחר

בבחירה. והתקשתי
 הגסה התנהגותו את לתאר קשה

 אופיו כי ידוע אך מליץ, מר של
 לקוחות. אחת לא הבריח הקשה

 זו הרי לעבודתו, להתייחס ואם
 כל את והשראה. ייחוד כל נטולת
 כי מרחוק, להכיר אפשר דגמיו
 אותו צווארון, אותו מופיע בכולם
 שרוב (מעניין הגורד. ואותר. שרוול

 המתלב־ כנשים ידועות לקוחותיו
גרוע). שות
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במערכת) שמור המלא (השם

דם ח!ובת3
עצ קבורת טקס בעיקכות

 בר״כובבא לוחמי מות
(אולי).

 העתיק הישוב לחורבות מתחת
 וביקעת השומרון שבגבול ,גיבעת,
מסו מחילות מערכת בתוך הירדן,

 על ענקית כתובת נתגלתה עפת,
הקירות: אחד
 חילונית חופשית מדינר. בעד •

דתית! מכפיה ומשוחררת
וב בשבתות טיסות בעד •

חגים!
אזרחיים! נישואים בעד •1

 ממלכתיים! טקסים נגד •
שפיות־ של שורות כמד. חיו אלד.

דעת.
 הל״ה נתיב פנשושה,
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רו1'1מצבז בדיקות
דשרים

 על ממרעמת הקוראה
 אלון אלי של מיכתבו

ש ),2330 הזה״ (״העולם
פסי גריקות לבצע הציע

 על לעמיר בדי כוטכניות,
המת של המוסרית רמתם

למישטרה. גייסים
 שוטר שכל הוא המפורסמות מן
מדוק פסיכוטכניות בדיקות עובר
לטענה באשר גיוסו. בטרם דקות,

ות1ו3ה!ג
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 חברי־ של הטלפונים על
:הכנסת

הטל כל את לנתק מציע אני
ב חברי־הכנסת. בבתי פונים
 יקבל חבר־כנסת כל זה מקום

 זה הכנסת. במישכן אחד טלפון
משולשת: ברכה יביא
 טלפונים יותר יתקינו •

 שנים המחכים למשלמי־המיסים,
בתור.
 מחברי-הכנסת ימנע זד. •
 חשבון על פרטיים עסקים לנהל

משלמי-המיסים.
 חברי- את ירתק זד. •

והמלי- עבודתם, למקום הכנסת

הלינגר קורא
הכנסת לסגור

מלאה. שינוי לשם תהיד, אה
 לחלל יוכלו לא לכך ובנוסף

בטלפון! השבת את

והתר לשר־החינוך פנייה
האופ לסגירת בקשר בות
 הישראלית: רה
הישרא האופרה השר, כבוד

הרא הכנסת בבנין שוכנת לית
 הרמה מדינת־ישראל. של שונה

 ירדה הכנסת של התרבותית
 ההגיון כל לפי מאז. בהרבה

 לסגור כך, אם יש, התרבותי
הכנסת! את קודם

תל־אביב הלינגר, רדף

 לבקרים חדשות שומעים ״אנו כי
 במעשים שוטרים של מעורבותם על

 הנוגדים מעשים או שונים, פליליים
הג זוהי הטוב,״ והסדר הנוהל את

חצופה. ואף מוחלטת זמה
 לשלוח יש הדבר, הוא כך אם

 חברי־כנסת, בממשלה, שרים גם
 ועובדי־מדי- מנהלים ראשי־עיריות,

 כדי כאלה, מצפוניות לבדיקות נה
 עלולים שהם את מראש לחזות

 השוטרים את לשלוח או לעשות,
עתידות. למגידי השאר וכל

הרצליה דכוש, טינה

• • י
באים האזלריקאים

 את להזמין מציע הקורא
בעיק־ ,האמריקאי הצבא

 אפשרות על היריעות בות
ב תסייע שברית־המועצות

במיק־ לסוריה, פעיל אופן
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