
!שלי כמו יפה ...עור
ב ך ן1ב1ך

סבי! ללא הסבון

 שמרה תמיד שלי אמא שנולדתי, מאז
 בדרמפון רק אותי ורחצה עורי על
,  ממשיכה אני הזה היום ועד ס

 גם אני ועכשיו, בדרמפון. להתרחץ
בדרמפון, רק רוחצת שלי אירית את

כמו יפה עור לה שיהיה רוצה אני כי
ש ■רמפון.

1 שלי *ו

מכתבים
 העיר מן ■

לקיגוץ
 שרוב הרושם אצלי נוצר המצב לאור

בקיבוצים. לגור לעבור ירצו העירוניים,
 עולה בעיר שהמזון הסיבה בגלל זאת
 למשל, רקובות, עגבניות קילו רב. ביוקר
ל״י. לארבע קרוב עולה

 של משכורות עם להתקיים אפשר איך
תל־אביב קורא,? כאלה מחירים כשיש פועל

 מותו ^
רובי 7ש

 של ״מותו הכתבה
ה (העולם רובי״

ל־ נגעה )1751 זה
מאוד. ליבי

 על שחובה נידמה
 השבועון מערכת
או בקרוב לפרסם

 חקירת ״סיום דות
זה. בתיק המשטרה״
רפאדי, משה

דנמרק קופנהגן,

התאב לפרשת המשטרה תשובת עם מה
 הזה העולם כתב של הירצחו או דותו

קופל? רוברט
תל-אב-ב ארד, עוזי

 תפילה ■
קטנה

:עטי פרי שיר רצוף
 הקטנת בעריסתו / הוא רק וזינוק ילדי

מתגלגל. בית־ בכל וצחוקו / הוא יושב
 תמיד יצחק / בלבבי לי קטנה תפילה

 מהו. ידע לא ומכאוב / מלאכי עוללי
רבות ונערות / ילדי יהפוך תמיר לנער

צור
תדרנה. מעיניו שינה והן / נערי יכיר

 בעיניהן חן ישא / בלבבי לי קטנה תפילה
תשבנה. אהבה לחיקו והן / נערי

 יגוייס לצבא / נערי לגבר ויהיה יתבגר
ילבש. חאקי ומדי כומתה / שלי נערי

 לא לקרב / בלבבי לי קטנה תפילה
מהי. ידע לא ומלחמה / נערי יישלח

קריית־חיים צור, מלכה

השטחים ₪
והשלום

 יצאו בכנסת האחרונה השערוריה בזמן
נזע בנאומים והמרכז־החופשי גח״ל מנהיגי

העם. פי את לשאול לממשלה בכנסת מים
 במכוון המטשטשת המערך ולצמרת לאלו

אדרבא! לומר: יש האמיתיות, כוונותיה את
 — שייב־אלדד ישראל של קבוצתו (א)

 במלוא לעם שקרא שבקיצוניים הקיצוני
 השלמה מלכות־ישראל אל לחזור הפתוס

 אפילו זכתה לא — הנילוס ועד הפרת מן
לכנסת. אחד בציר
ש יותר הצנוע — תמיר שמואל (ב)

 — יוחזר״ לא משוחרר ב״שסח רק הסתפק
 עמודים שכיסתה רעשנית תעמולה לאחר

בכנסת. כוחו מחצית איבד בעיתונות
 הציבור את שטף הוא שגם גח״ל (ג)

 א״י ברעיונות הפירסומת צינורות כל דרך
קולות. תוספת בכלל קיבל לא השלמה

לגד ברור קולות הפסד היה למערך (ד)
)8 בעמוד (המשך

1753 הזה העולם6


