
 ישובי בשם לדבר שלנו הנכבדת הממשלה
מתחסדת? דמגוגייה אלא אינה הספר

ירושלים רעדאל, משה
 הדמ עלילת !■

״מצפן״ 7ש
״הנע על הסיפור את שגיליתם ראיתי

 אריך מר של שירו ואת בכוח״ שנחלצו ליים
).1707 הזה העולם מצפן, אנשי (בעיתון פריד

 זמן לפני פריד מר של השיר את גיליתי
 פריד וינאי. בעיתון כך על וכתבתי רב,

 מכן לאחר תשובתי. את קיבל לא אך השיב,
 גרמני לכתב שלו ה״חומר״ כל את נתן

 מאמר כתב זה איש קארזונקה. בשם צעיר
 בכתב־העת וסילופים שקרים שינאה, מלא
 לןונקרנו. הגרמניים, הסטודנטים של

החומר שכל ולפריד לו להוכיח ניסיתי

 של ממאמרו הקטעים אפילו כוזב. שלהם
 מחניים, הצבאית הרבנות בעתון גפני שרגא

 הערבים גירוש את (והתובע על־ידם שהובאו
 בלתי־ היותם כל עם ארץ־ישראל), מכל

שלהם. ההקשר מן נקרעו סימפאטיים,
 כדי לי כתב קארזונקה השיב. לא פריד
וכו׳. פאשיסטית, שאני לי להודיע

חיפה שווארץ, עדים

 העיתון סופרת היא שוורץ הקוראה #
 הכתבה הגרמנית. בשפה אחרונות, ידיעות
 ובו קונקרט, הגרמני עיתון־הסטודנטים מתוך
 ב- מצפן על־ידי גס שהופץ השקר
ה את צה״ל חיילי הכריחו כאילו חו״ל,

 למות ושלחום נעליהם את לחלוץ מצרים
תמונה. ראה —

 מחירים עדיית ■
נהיגה כמיבחני

 כי לי נודע לנהיגה, בבית־ספר כתלמיד
 לשלם תלמיד נאלץ 31.3.70ה־ לתאריו עד

 — תיאוריה למיבחן לגשת הזכות בעבור
ל״י. 25 מעשי למיבחן ל״י, 10

 מיבחן הינם: המחירים 1.4.70ה־ מתאריך
 — מעשי מיבחן ל״י; 25 — תיאוריה

 150ס/סב־ עליה אחד במיקרה כלומר, ל״י. 40
 .60ס/סנ־ עליה ובשני

השאלות: נשאלות
 את להעלות ממשלתי למשרד ׳המותר א)

שיחפוץ? אימת כל שירותיו, עבור מחיריו
התשלו את מעלים הצדקה באיזו ב)
גבוהים? כה באחוזים מים
 הודעה שהיא איזה היתה בכלל האם ג)

להעלאה? בהקשר לציבור
באר־שבע תיכון, תלמיד גירון, רון

לווה של צרותיו ■
משכנתא עם
 לעובד ממעון דירה רכשתי 1964 בשנת

 הסתדרות של מיסודה לשיכון, חברה —
ממשלתיים. גורמים ושל הכללית העובדים
שילמ זה לצורך

 8.000 במזומן תי
 הלוואה וקיבלתי ל״י
מ ל״י 7.500 בסך
ל משכנתאות בנק

 עד שילמתי שיכון.
 ל־ קרוב עתה עד

 במיסגרת ל״י 5.000
 שלי, המשכנתא

 חייב שאני ומתברר
ל״י. 9.000כ־ היום

 לבנק שילמתי
חוד שישה במשך
לדרמן פיגורים, ללא שים,

לחודש, ל״י 57
 גדול יותר הוא לבנק החוב זה ולמרות

.1964 בשנת שהיה ממה
אותי! רוצח ממש הבנק

,8 הדגל ובחי לדרמן, צכי
תל-אביב

 המשכנתאות, בנק מנהל של תגובתו #
כרטיס את שבדק לאחר קופל, מיכאל

)8 בעמוד (המשך

ממשית״. הנאה
 ״.7 ״נקה אל-סבון של במקלחת וערב בוקר כל

 ומאפשר העור נקבוביות את מטהר ״7 ״נקה
 יום לן מעניק הוא לבן חופשית. נשימה לו

שלוה. לילה ושנת רעננות מלא
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