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)5 מעמוד (המשך
 מולטי־ להעשיר כדי מכיסי אני שילמתי כמה

אמריקאי? מיליונר
ראשון־לציון כהנוכ, אליה*

 הילסון״, של ״הטון הכתבה את כשקראתי
 הילטון על משהו כבר כתבתם כי נזכרתי
מח תאונת־עבודה על היד, זה פעם בעבר.
ש המוסלמי, בית־הקברות על ופעם רידה,

 שכחתם כבר האם המלון. ניבנה אדמתו על
ו מפאר מוקסמים אתם גם האם זאת? כל

וממותרות? מעושר ברק,
דנמארק קופנהגן, קורן, כני

צלוי מוח
 לשכת של הגדול באולם בהנאה, קראתי

 רמת־ עיריית ראש
ה ״העולם את גן,

 זיוה של קטן״
 הפיליטוניס־ יריב,
 של 1 מספר טית

ישראל.
מקצועי, כעתונאי

 להודות חייב אני
 עלי הכתבה שקריאת

מרו הנאה לי גרמה
 ש־ יתכן כי אם בה,

 לא עצמו קריניצי
כך. כל ממנה נהנה

 ואלתגר קריניצי מדוע מבין אינני
לציין, יריב שכחה
 ),1453 הזה (העולם שבכתבה לתמונה מתחת

 דוג־ קירק הקולנוע שחקן ניצב לידי כי
 הבכור. לבני אוטוגראף המעניק לאס,

 קרי־ נראה בה תמונה מצרף אני הפעם
 בתוך צלוי מוח לי מגיש כשהוא ניצי

פיתה.
רטת־גן אלתגר, זאב

נכות 44 ״/״
 בעת ופעם, כמתנדב, בצר,״ל שרתתי

 ואני מכוניתנו התהפכה הגבול, על סיור
.44״/״ של נכות קיבלתי קשה. נפצעתי

 לי שיעזור משרד־ד,בטחון את ביקשתי
 את לפרנס כדי מתאימה, עבודה במציאת

 שהגדול ילדים, חמישה לי יש משפחתי.
נעניתי. לא היום עד .11 בן שביניהם
 נשיא לכבוד גם לרוב, מכתבים כתבתי
עזר. לא דבר שום המדינה.

 לי יעזור זה פיקסום כי היא תקוותי
 שילדי כדי קדימה, העניין את להזיז
 ומחונכים, מכובדים כאנשים לגדול יוכלו

 לחמם את ולהוציא לעבוד שיוכלו כדי
 לגניבות יגררו שלא כדי אפם, כזיעת

ופריצות.
 נזגאר עמר, חוסיין עמר

כראש ג׳וק
 ג׳וק לו אין דייוויס! לאורי הכבוד כל
 צדק חוש אחר: ג׳וק אלא פיאש, ערבי

).1453 הזה (העולם מפותח
 להמשיך! מוכרחים אורי! בדרכך, תמשיך

אזר־ למען מאבק לכל לעזור מוכנה אני

אטינגר סכרי
 הם, אחינו כי המדינה, של הערביים חיה
כמונו! אדם בני

תל-אביב אטינגר, פכרי
צודקת לעולם טעות

 ישראל קול של הסימפונית לתזמורת
ם דרושים י ר ג  כינור, בכלים: מעולים, נ
במעריב). (מודעה וחצוצרה קרן ויולה,

שמריהו כפר ג., י♦
ה ספק אין ח ש מ ה  עתה שרוייה ש

(מעריב). במעונם
תל-אביב גונדר, כנימץ

 תינתן זח כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של לפכתכיהם

למכתכים. תצדומיחם את

1458 הזה העולם


