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 ממנו שנודף גרמני דבר כל עם
 החרם את ולהטיל כסף, של ריח
 קל זה בתחום כי תרבות, על רק

 מעוניין (ואם מצפונם את לטהר
הוש מישפחתי גם לדעת, מישהו

בשואה). מדה
 לי נדמה רק או כאן, אני האם

ברוסיה? עדיין ואני
קפדן, זיכובי

הפילהרמונית התיזמורת חבר

ואגגר נגד
ר ! בשום אסו פן או

שמע השכלתניים הנימוקים כל
 המלחין של נגינתו מצדדי לים

 שלא משום תקפים, אינם ואגנר
 ההגיון שכללי בנושא כלל מדובר
 שום היה לא עליו. חלים הצרוף

הנא שביצעו בטבח הגיוני דבר
 צורך אין גם ולכן ביהודים, צים

 — ואגנר את לפסול כדי בהגיון
 אחרי לעולמם, שילכו עד לפחות

 פליטי אחרוני שנה, ועשרים מאה
מהם. אחד איני שאני השואה,

חיפה דדץ, אלכרט

 את להקים יבקשו שלא רק
...,ב חלק עימנואל

 אלה בימים קיבל ואלנסה לד
 ההסתדרות ממזכ״ל עידוד מברק
משל. ירוחם

משל מזכ״ל
ואלנסה לך בעזרת

בבין, מנחם אוחו

ט אותו שמידט הלמו
ת לחץ ראש״הממשלוז  א

ה, קאנצלר של ידו גרמני
ט מו נפ כאשר שמידט, הל

מו גש ת עי הלוויי א ב שי  הנ
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 מנחם אותו אלד, שהיו ייתכן לא
 שכן, שמידט. ד,למוט ואותו בגין
 — בגין מנחם האשים לא האם
 — בישראל הבחירות מערכת בעת

ש שבעת בכו שמידט הלמוט את
 המיז־ בחזית גרמני קצין שימש
ב חלק בוודאי נטל הוא דחית,

 וכי בגין? מנחם של הוריו רצח
 לא לעולם בגין מנחם כך, משום
? גרמני קצין שום של ידו את ילחץ

 הפועל אנשי את ישלח שהוא
מוסקבה. צא־אס־קא נגד להילחם

הל״ה נתיב קיבוץ פנשושה,
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 תשדיר־שירות הוצג מד, זמן לפני
 והמחנך ״די״, הכותרת את הנושא

 שאר בין תאונות-דרכים. למניעת
 אשד, גם צולמה שצולמו, הפצועים

 היתד, היא נמרץ• טיפול שעברה
 לחלוטין, ועירומה הכרה חסרת

 רגליה. על שהיו מתחבושות חוץ
 נתנה לא אשד, שאותה בטוחה אני
בעי־ שתצולם לכך הסכמתה את

שמידם קאנצלר בגין ראש־־ממשלה
בקאהיד פתאומית סליחה

 מנחם אותם אלה היו שמא או
 שמנחם אלא שמידט, והלמוט בגין
 במסיבת המטורף לכובען היה בגין

מת שאינו עליסה, של יום־ההולדת
 אומר ואינו אומר שהוא למה כוון
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 חגגו בשומרון, אלה בימים מוקם
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 בחולה לעשות מותר האם רום
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 מנהיג איבדה שישראל רק לא
 והכיר נחשון קפיצת שעשה ערבי

 מסקנות מכך להסיק נכון והיה בה,
 רק לא לשלום; ולהגיע מעשיות

 גדול לאומי מנהיג איבדה שמצריים
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