
להפ יהיה אפשר שייחסך הכסף את היא.
 בשפד — אחרים בתחומים לפעולה נות

למשל. נוח־העוני,
 את לעצמי להרשות יכול איני לצערי
המלא. בשמי לחתום הלוכסום

ירושלים אזרחי, מצפון

בן־אהדון ח״כ
כוונה בלי

שגודהוצאות ללא ח
 של ברשימה מד,כללתי ונכלמתי זועזעתי

 ״חשבון בעלי חברי־הכנסת על כתבכם
).1943 הזה (העולם הוצאות״
 חשבון־הוצאות גיליתם שלא משום

 מוריה. במלון אותי שיכנתם שלי סתור
 כהונתי ימי בכל אחד לילה שם לנתי

בכנסת.
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 קורה מה יודע אינני הרוחות, לבל
 יהיה מהפסים. שירדתי שבוע זה לי,
 ן למי לי, לעולם, !סוף יהיה לא או

 אדם לא־אנושי, זה הרי ז כך זה למה
מת אנחנו, מה סופו. לקראת החותר
ז אבדים

 אתם מה לי. נשבר אבל לי, תסלחו
 פצצת-אטום, על־ידי עולם סוף רוצים,

 הזלילה הסרט נוסח סוף או רעב, גז,
 רק ותחשבו תאכלו, קחו, י הגדולה

 אולי מחר מחר, מה בשביל היום, על
 למה אבל נמות. אולי כן, נמות,
בטוח. !אולי

 !אידיוטים בזה, רוצים אתם הרי
 לסוף, להגיע בדי הבל עושים אתם
 הזו, המזוייפת הצניעות עם אתם,
ה את שמנקרת הצביעות, עם אתם

 ״1הול במלון האמת למען משתכן אני
 לחברי־ מיוחדים תנאים המעניק לנד,

 לחשחרת־או־ הניסיון מאוד לי צר מסת.
זדונית. פי

ירושלים הכנסת, כן־אהרץ, יצחק

 טענה כל העלה לא הזה העולם #
 את רק הזכיר אלא בן־אהרון, ח״כ כנגד

הכתב. בו פגש שם בבית־המלון, לינתו

המיץ. את לי ומוציאה עיניים
 לערבים,״ מאמינים לא ״אנחנו

 אתם מה בשביל אז אומרים. אתם
 ישירות שיחות כביבול! לדבר רוצים
 אתם בעצם לאן שטויות. מיני ושאר
 העולם את לדמיין נסו !להגיע רוצים
 י רואים אתם מה שנה, עשרים בעוד

 המצב לפי שטויות. ז ביטחון שלום,
 אני ביותר הטוב במיקרה אז ברגע,
 היום, במו בדיוק המצב את רואה
 לא הימים שאחרית מתפלל רק ואני

בימינו. תהיה
ל יבולים אתם הרוחות לכל איך

 שנתיים, או שנה לעוד תוכניות תכנן
ה ״בשנה להגיד יכולים אתם איך
 הדוד את לבקר הילדים עם ניסע באה

 בטוחים לא אתם אם באמריקה,״
 עדיין ילדים, עדיין יהיו הבאה שבשנה

 משקרים אתם למה אתם... תהיו
 ורבותי, גבירותי למה, י לעצמכם

ז למה
ז בך לחיות יבולים אתם איך

חיפה סדובסקי, חיים

 בן־ שח״כ לקבוע כוונה כל היתה לא
בזבזני. באורח־חיים נוהג אהרון

המיקצועגות עם להפסיק
תו האצנית, שחמודוב, שאסתר קראתי

השתתפו עבור לירות מיליון רבע בעת
 האם ).1942 הזה (העולם באולזמפיאדה תה
נכ גברת ד לה להגיד הזמן הגיע לא

 חצי־תריסר לנו והביאי בבית שבי ! בדה
 כחו- ירוצו הם וכשיגדלו באצנות, ילדים
לה. ומחוצה בארץ בבים
 בספורט המיקצוענות עם להפסיק יש

 לשלוח להפסיק בחובבנות. רק ולתמוך
להפנות בחוץ־לארץ, להתחרויות קבוצות

שחמורוב אצנית
טובות בלי

 'להביא פנים, כלפי הספורטאי המרץ את
 בית- ולכל מישרד לכל הספורט תודעת את

 המיס- את אחודולתמיד ולהפסיק חרושת,
הזה. חור

המו הקבוצות, חסידי את גם הורס זה
בכל־עת. פוגרומים לערוך כנים

גבעתיים כן־חיים, י.

? 1*11*1 בתחתוני□ מרגיש אתה איך
 לובש שאתה תרגיש לא רוטקס, של סופר-פיין הכותנה תחתוני אתי בשתלבש
 ממושכת, נהיגה או ארוכה ישיבה לאחר גם ונינוח נוח תרגיש תחתונים.

רוטקם: של סופר־פיין הכותנה בתחתוני ארוכה. עמידה או הליכה
ה .1 ר ו ג ח  על סימנים משאירה ואינה לוחצת אינה ורבה, סרוגה רחבה, :ה

שרת מיוחדת לולאה (לחגורה מותניך, שחלת המאפ  ה
הצורך). במידת גומי

ה .2 ר ז י ג  ״הכיס גיזרת )3231 רשום (מדגם לרוטקס. ובלעדי מיוחד תומך״ ״ביס : ה
וגברי. אסטטי מראה לך ומקנה ובטוחה חופשית תנועה לך מאפשרת המיוחדת

3. : ד ב  ואורירית. נושמת מיוחדת כותנה סריגת ה
 תואמות, גופיות רוטקס של סופר-פיין הכותנה לתחתוני

ונוער. לילדים גם צבעים במבחר
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