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על התייר וגם פ ת מלונה... מ

 של ותחילתה האזרחית השנה סיום עם
 שנת לכם. טובה שנה — חדשה שנה

חיוביות. תוצאות שיראו פוריים מאבקים
גבעתיים ברנשטיין, צבי

 זו חושה, שנה של ותחילה שנה סיום
 אומות ולכל לנו לכם, לאחל הזדמנות

 פריחה מלחמות, הפסק של שנה העולם,
טוב. וכל כלכלית

תל-אביב רגב, יורם
המישטר! עיוותי וחשיפת סקופים שנת

חיפה בלום, יעל

להתראות
1971ב־
 בקיץ למעני שעשיתם מה כל על תודה

בחיי. ומלהיבה נפלאה תקופה היתה זו זה.

ומשפחתה פאולוצי כריסטינה
 מתגעגעת אני אבל מעניינים, כאן הדברים
בישראל. לידידי

 זמן יותר לנו תציע 1971 ששנת מקווה
 יחסינו. את להדק והזדמנות ביחד

 יחד. שבילנו הנפלאים הרגעים על תודה
 ב־ להתראות פנטסטית. שנה לכם מאחלת

באהבה, .1971
פאוליצי, כריסטינה הרוזנת

 ואנדריאה מרקו הילדים
כלץ, הוארד והבעל

ארצות־הברית
 של •טיא ■

!צביעות
 אדישות צביעות, של שיא שהיא תופעה

 כאשר בארץ. עתה מתרחשת לאומית וחרפה
ב יהודים צווארי סביב כרוך התלייה חבל

צוע הישראליים התעמולה ושופרות רוסיה,
ה הציבור עוצם — חמם הרף ללא קים

 בסדר וממשיך ואוזניו עיניו את ישראלי
 אינם למוות הנידונים כאילו הרגיל, היום
 פיזמוני סילבסטר, נשפי חנוכה, נשפי אחיו.
 — ברדיו עליזות פירסומת הודעות קצב,

ישראל! בבית ושמחה ששון
 על הגויים חושבים מה לשער קשה לא

 אני אילו בציון. היושב זה סגולה עם
 מכוון הייתי לא רוסי, מטוס חוטף הייתי
הקודש... לארץ דווקא אותו

לון גולדגרט, חנן חו
 קצר הזמן ■

מרובה והמלאכה
 עיתונכם גבי מעל לשלוח לי נא הרשו

 ומצריים: סוריה סודן, לוב, לשליטי איגרת
 להקים עומדים שהינכם בעיתונים קראתי
 ל־ להגיע כדי במשותף ולעבוד פדרציה

אנושית. רמת־חיים
 לכם מאחל ואני טובה תוכנית זוהי
שמ לכן, קשה. משימה שזו אלא הצלחה,

 לנו כי ישראל. את גם וצרפו לעצתי, עו
שמ הפכנו זה. בשטח רב נסיון כבר יש
 בערנו ביצות, יבשנו פורח, ליישוב מה
 לנו עלה זה הקדחת. ואת המחלות את

 הצלחנו. אבל מרובים דמים
 אחד וגזע אב בני הרי הריב? לנו מה

)8 בעמוד (המשך
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