
 חפיסות חמישים ממני יקבל הוא אחוז,
דומות.

פתח־תקווה פתחי, משה

לשוקיירי טרמפ
 לו אקרא שבועון עורך פעם אהיה אם

ח״ב, בעתיד אהיה ואם הבא״, ,העולם

שקלים
לחיילים חינם עות

ה נאום את אפתח
 בהצעה שלי בכורה

 שוקיירי שאחמד
המדינה. נשיא יהיר,

 שהממשלה בטוחני
ל כדי די, עושה
 עם השלום את קרב

הערביות, המדינות
 לשלום המפתח אך

 ולא בקאהיר נמצא
בירושלים.

הרי זאת עם יחד
 הח״ם את משבח ני

ה על אבנרי, אורי
 נסי־ להסדיר צעתו

).1482 הזה (העולם
חולון שקלים, יואל

לה״ם תקן
 הריני הצעיר, השומר של קיבוץ כחבר

 הרישוי, למשרד לגשת אבנרי לאורי מציע
 על מוסמך״ ״נגרר של תקן בו ולהשיג
הארץ. כבישי

 ש־ מובטחני האחרונים, האירועים לאור
הנ״ל. לח״ב יוענק הנ״ל התקן

 עין־שמר שנפלד, גריד

בפרחים אלי דבר
ב כהן, שלום של לכתבתו בהתייחסי

),1484 הזה (העולם יקר״ ״קורא מדור
ה אוסף הובא בה

 ו־ אישיות שמצות
 אורי על ניבזיות
מ שלוקטו אבנרי,

 ומפר־ המשמו על
 מאחלת הנני חים,
בדרכ הצלחה לכם
ובמאבקכם. כם

רוטש■ סוניה
הרצליה מיין,

זוכה הראשון
רוטשטייד איתי, הקדמתם ן 1 ^ שבו ביום בדיוק

הכתבה את גיליתי
 חיילות״, להיות בכדי מדי יפות ״הן
אלי אותה לשלוח ורציתי שטרן, בזר
אודותיה פירסמתם כבר כי מצאתי כם,

)•1484( הזה בהעולם
אוסטרית וינה, שפיצר, יצחק

בגו דברים
 הזה העולם עורך מדוע תמהה אני רב זמן
 העסקתי ערבים. אוהב כה אבנרי, אורי

ב רבות עצמי את
מת ואני זו, שאלה

 שיש לעצמי ארת
 מה בגו. דברים

הם?
אסתר
מופקוכיץ׳,
בני־יברק

לאומי שירות
להבטי־ ברצוני

 העולם עורכי חכם,
יחי אינני כי הזה,

 אתם כי הסבור די
ל שירות מבצעים

 הרקוב כל את בהוקיעכם ערך, רב אומי
 הזרה העתונות אף הישראלית. בחברה

 לקרוא נעים והיה למאבקכם, לב שמה
ה אנשים בישראל נשארו עוד כי בה

אמונתם. בעד וללחום לעמוד מוכנים
 אתכם לדכא מנסה שהמישטר העובדה

 שעזבו כמוני, אחרים ועוד אותי, מאכזבת
 — שדרככם ומתוודה מודה אני הארץ. את

 אך הנכונה, היא — ולהילחם להישאר
שלכם. באומץ נכון אחד כל לא

 חזרה ימשוך מאבקכם האיחולים. מיטב
 ועוד ממנה, שנדחו האנשים כל את לארץ

אחרים.
ארצות־הברית ניו־יורק, אליעזר, יעקוב

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את
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 כולו בעולם ונשים אנשים מיליוני כי זכור

כי... רבות שנים של נסיו! מתוד יודעים
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