
מכתבים
 שלמדתי הראשונות המילים אחת היתה הכבוד כל

 עכשיו מהונגריה, כשעליתי בארץ
לדדמפון. הכבוד בקלות-כל לאמר יכול אני

בו. מתרחץ העולם ובל סבון ללא סבון - דרמפון יש בי בלל ידעתי ולא שנה 3ו בהונגריה חייתי לכס תארו
דרמפוו זה מה ויודעות יודעות החמודות העבריות בנותי אך בשבילי. חדש מושג היה סיבון ללא סבון בכלל

 אך בו. רק להתרחץ ורועות
שלי. הדרמפון על להן מוותר אינני

 תינוק להיות חייב אינך הפרסומת: אומרת איד
בדדמפון. להתרחץ כרי

ורעבסקי ־ באור ו

!יקר חבר
 נוער, לפגישת מוזמן הנך

 ״תנועת ראשי בהשתתפות
 חדש״ כוח — הזה העולם

 על שירצה אבנרי, אורי וח״כ
 הנוער של תפקידו :הנושא
בישראל. הפוליטיים בחיים

 כבית תתקיים הפגישה
 ,10 קפלן רחוב ״כני־ברית״

המאספים. רחוב פינת
 בשטה 10.10.72 חמישי כיום

בערב. 8

איד איר
לעשות להילחם
? שלום ? בטירור

:בהשתתפות
 גרוסמן חייקה ח״כ

 הגיטאות מלוחמי
 מור ילין נתן

 הלח׳׳י ממפקדי
סגל, שמואל עו״ד

ספרד מלוחמי
 פעיל מאיר (מ.) ״מ אל

צה״ל — הפלמ״ח
 פלפן שמחה מנחה:

 בשעה 18.10.72 רביעי ביום
בת״א סוקולוב בבית 20.00

חוזרת
 ״הלזתד- ,1932 הזה״ ״העולם

 הסוניים נגד סובייט — רות
 של המחאה כנס על העליון״,

ה כופר נגד ההסתדרות מועצת
בברית״המועצות. השכלה

 אידל־ ובבה מאיר גולדה של תמונתן
תמונה לי הזכירה לכתבה, שצורפה סון

וגולדה ככה
— אז

וגולדה בכה
והיום —

 לפני שצולמה תמונה השתיים. של אחרת
 ומצאתי לסיפריד, ניגשתי רבות. שנים

בו. היתה התמונה המעשה. סיפור את
 העמידה נעלם במאי של ידו וכאילו

חשיבו דרגת לפי והיום, אז השתיים, את
בצילה. חוסה ובבה ראשונה גולדה תן:

חדרה שפירא, אהוכח
שיפלות ■

ראשונה ממדרגה
 כספי ״שוד ,1831 הזה״ ״העולם

 שנועד הכסף על הסעד״, נזקקי
קו לקניית ושימש סעד לנזקקי

במפד״ל. הבחירות במערכת לות
ש בגיליון האחורי השער של מקומו

 כספי בחלוקת השחיתות בפרשת עסק
 הקיר* השער טוב. היה לא מישרד־הסעד,

 שחיתות בפרשת לעסוק צריך היה מי
ה להידרדרות ישיר המשך המהווה זו,

הישראלית. ובחברה במימסד מוסר
 אבנרי אורי מחבר־הכנסת מבקש אני

 שים־ זוהי כי בכנסת, זו פרשה להעלות
 צריך שהיה שכסף ראשונה ממדרגה לות

 בו נעשה כל, מחוסרי לאנשים להגיע
פני לבחירות קולות לקניית השימוש

 שמה מזמן שכבר המפד״ל, במיפלגת מיות
 והמוסר הצדק חוקי כל על התנ״ך, את

ולקלס. ללעג שלו,
תל־אביב תיכון, תלמיד ז׳טלני, אפי
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