
ואכ ברברית כה / עולמית חזית נוצרת
זרית?

 גם הרי אולם / האדם? של יצרו אולי
 לשאוף עליו ולכן / 1 לברנש לו סוב יצר

.אבוי אך ^ קרב. ולמנוע לשלום . .
 והמצב / לפניו אחרת מגמה כנראה

 / שלום, האוהב דור אנו לכן / בעיניו.
 ולהתחיל / חוצות בראש לצאת חייב

 בהיותו וזאת / טוב שכולו עולם בבניית
שלום! על מןושתת

על צפת פ., י
 לחיות, !■

ארצנו! בעד
ל מכתבי על שקיבלתי תגובות בעיקבות

הכות תחת מערכת,
 בעד למות ,טוב רת

 הזה (העולם ארצנו?״
להב ברצוני ),1693
 היתה שכוונתי היר

 ערך שאין לאמר
 במיקרהזה איזשהו,
 למות שראוי מדינה,

 כל ולמעשה עליו,
 בכך נעוץ מאבקנו
לח רוצים שאנחנו

זו. במדינה יות
הנהרגים, ואלה

ברנשטיין שאנחנו כדי נהרגו
ב לחיות נמשיך
ודמוקרטית. חופשית מדינה

תל־אביב ברנשטיין, דב

והנמאס הנבזה לבוגד 11!
ו. ש. י. אבנרי אורי

הנגעל! אורי
 פניך, את תכטינה וכלימה בושה חרפה.

 אדם, ובצלם אלוקים בצלם נבראו שלא
 נמר פני פניך ומצחך! פניך עזות על

זונה. אשד, מצח ומצחו
 משבור* ולקבל ידיך את לפתוח תעיז איך

 מדינת־ אוצר מקופת בחודשו חודש מדי תך
 מוות? שנאת אותה שונא שאתה ישראל
תומכים והמוסלמים בערבים תומך אתה

 את. לעזוב מחכה אתה למה ובכן בך,
 ולהצטרף — טמא אתה — הקדושה ארצנו
 לנאצר, ולהתחבר ערב ממדינות לאחת

וכהנה? וכהנה לחוסיין לערפאת,
 אין היהודים ובארץ במדינת־ישראל כאן

 להיקבר יזכה לא פגרך גם ■ונחלה, חלק לך
מדינה! בעיר או מכה בעיר מקומך בה,

 והגדשת המידה על הפרזת לך! די די,
 ובפעולותיך בפרט, במעשיך הסאה את

 המדינה וכנגד עמך בני אחיך כנגד בכלל,
והארץ.
 לבורא תודה לתת לך ומציע מייעץ אני
 עוויתי חטאתי, בקול ותצעק בפומבי עולם

 זה ואת ומדינתי, ארצי זנגד עמי נגד
 כל ללא האפשרי בהקדם תעשה עשה

 בך תפגע קנאים יד אחרת ודחוי. עיכוב
.יד אדם, בן יד לא ואם ומיד, תיכף . . 

.בו מאמין שאינך .
 ייהפך אורי שמך ככה, תעשה לא אם
 תהפך אבנרי, ומשפחתך וערפל, לחשך
 וגולגולת גולגלתך את שתרוצץ נגף לאבן

כמוך. האכזרים הערבים חבריך
ה ר י ר ב : ה ך י ד י ב

 החיים דרך בעולם: קיימים דרכים שתי
 ויעקב, יצחק בן־אברהם, או המוות. ודרך

בן־ישמעאל. או
ערב. ממדינות אחת או מדינת־ישראל, או

 ברצוני יש כי לעיל, באמור מסתפק אני
 ואימין תימין אם הקרוב, בעתיד לראותך

ואשמאילה. תשמאל ואם
 עריך צער המלא אחד

משפחתך ועל
 רחל, עד מרחל §ן1

בדחל קמה לא
 הזה (העולם הנזרזזלת רחל של במדורה

 בלכמן רחל אודות כתבה הופיעה )1692
מז היתר בין מבעלה. להתגרש המתעתדת

 היא בלכמן שרחל המרחלת רחל כירה
 מהבית שמה אשר רודן זיוה של בת־דודה

בלכמן. הוא
 חומר מספיק לכם שיש משוכנע אני

 קרובות לנו להלביש צורך ואין לעיתון
נבראו. ולא היו שלא משפחה

של (אחיה כלכמן יהודה
חיפה זיוה),

כותרת! תן

 המוצלחות הכותרות 3 לשולחי זו. לתמונה מתאימה כותרת שלח
 גלויות על-גבי לשלוח יש הכותרות את ספרים. פרסי יחולקו כיותר
 כותרת״. ״תן הגילוייה: על ולציין תל־אביב, ,136 ד. לת. בלבד

.5.3.70 הוא הכותרות למישלוח האחרון המועד

ם נכו בפרסי
 מימין, לתמונה שנשלחו הכותרות מתוך

 זכו ,1693 הזה העולם בגליון שפורסמה
הבאות: הכותרות בפרסים

זקנתי ״שמחת שנאמר: זהו •
 התע״ש אוריאל, ירדן חוצות!״, בראיט

 167 הרוא״ה אילת גדעון גבעתיים; ,26
רמת־גן.

ה,פרי■ את הביא הדוור ״יופי, •
 ,94• פתת־תקוה דרך פאר, דרורה כוי'!",
תל־אביב.

 חדשה דיירת איזו ״תראי •
כול לא זאת אלינו! מצטרפת

 ירושלים. דסקל, ירון דה!״,
בדואר. לזוכים ישלחו הספרים פרסי

!; דורש לכל חינם |:

;! את לרכוש המעוניין
!; החדשה הברית ספר |!
בעולם הדתות ולהכרת כללית להשכלה ![

ן! מיד. לו וישלח ירושלים, ,7089 ד. ת. הכתובת לפי יתקשר \\

9 ,

בעולם? שלום וחוסר בעיות
 בה!. לדון הקדימו ישראל נביאי
מאמין! אינך

 נפלאות. ותראה מציעים אנו אשר הלימודים לסדרת הרשם אדרבא,
 שכל קלה בשפה ערוכים והם הקודש, בכתבי לימודים — הלימודים

יבין. לומד
!מחיר וללא כסף ללא לן מוצעת כולה הסדרה

 התלוש את נא מלא הספרים, בספר ידע לקנות ורוצה אתה מעונין אם
אלינו. ושלחהו וקריא, ברור בכתב שלפניך

בשפות: בכתב לתנ״ך ישראלי בית־ספר
ורומנית. אנגלית צרפתית, עברית,

 10060 ת.ד.
ירושלים.

מציעים, שאתם בתג״ך הלימודים בסדרת מעוניין אני
כתלמיד. שתרשמוני ומבקש

;  ..................................................... השם
[     .................................. המעז

;   .......................................................התאריך

ד1695 חזה העולם


