
מכתבים
 •געה ■

מופה
מאו מלאת שנה שנה. הסתיימה ושוב

 ובארץ. בעולם רעות
 בארץ שהתרחשו המאורעות בעיצוב

הזה, להעולם היה
ובכנסת, בעיתון

ב מבוטל: לא חלק
שערוריות, גילוי

 בשחיתות במלחמה
השלום. ובקירוב

ב וגם ייתן מי
 עלינו הבאה שנה

ויש קולכם יישמע
! פיע

 אזרחי ולכל לכם,
טו־ שנה המדינה:

רמת־גן בדרוק, בנימין"
 עבודה ■

פוריה

 שנה :פרס שמעון התיקשורת לאיש
!לפה הבא מכל פירסומית
 גרוס: יעקב שלמה ח״כ המוסר לשומר

!בפורנוגרפיה במלחמה מוצלח המשך
 פרוש: מנחם ח״כ השני המוסר לשומר

 עור הקורע קולך בעזרת להתריע המשך
 מסטאשר פוריה ושנה חמה ד״ש התוף:
!ידידך
 טובה. שנה :מאחל אני לי

 שונה משהו הזה, העולם אנשי ולכם,
שו תהיו ולאחרים: לעצמי שאחלתי ממה
כך. על ותבורכו מאחרים נים

תל־אביב בן־חיים, דוד
 סיסמאות ■

השגה
 במטכ״ל כמובן קשורות השנה סיסמאות

 :פרידמן מוטי לשעבר נפט נתיבי
עשיריך. לשלום תשאלי הלא ציון 8
!הארץ מן לחם מוטי $
משתלם! אינו הפסע ©
!דם בויתקון שמש 6

אתא קריית אלפסי, מ.
ל השבועון, להנהלת לכתבים, לעורך,

 והמשך טובה שנה ולשליחיו, מזכירותיו
פוריה. עבודה

תל־אביב רובין, ודוד יעל
 ?רן ■

אור
 לנו נא הרשו אוהדים, קבוצת בשם

ל עלינו הבאה בשנה שגם לכם לאחל
ה 20ב־ הלכתם בה בדרך תמשיכו טובה
האחרונות. שנים

היש במציאות יחידה אור קרן אתם
האפורה. ראלית

שובל, יעקב רימון, יוסי
חיפה להן, אליעזר

טוב 0
למדינה

שמיר

 ושריפה אלימות
 זאת לכם. יכלו לא

צוד שאתם מפני
 וגם השנים כל קים.

בתשל״ב.
 שב־ מקווה אני

לתוצ תזכו תשל״ג
 וחלק, טובות אות

 מדרישותי־ ,לפחות
יתקיימו. כם

 ל־ שטוב מד, כי
 ל־ טוב הזה, העולם

!מדינת־ישראל
חדרה שמיר, דב

רייא לארביבישוח 0
:ובירעס אי?רית ולעקודי

 מייצגת אשר הדרוזית היוזמת הוועדה
תמי על בזאת מודיעה העדה, מבני רבים
לח הצודק במאבקכם הבלתי־מסוייגת כתה
ובירעם. איקרית האהובים לכפריכם זור

 אחר אנו עוקבים מרובה, בהתעניינות
 אתם בהם השקולים מהצעדים צעד כל

 נגד המרושעת התוקפנות בעיקבות נוקטים
 ביר־ בכפר הקודש דברי ונגד הדת כמרי

 מרושעות פעולות נגד מוחים ואנו עם,
 בליבנו עימכם נהיה כי ומבטיחים אלה,

ובגופנו.
הפעו את ביצעה אשר המשטרה אנשי

 ההם־ מדיניות את ייצגה הברברית, לה
מיי ואינה הממשלה, של הלאומית לייה
 משתייכים אליה מהעדות איזה בכלל צגת

אלה. אנשים
 מאבקם והוא מאבקנו, הינו מאבקכם

ובעולם. בישראל הקידמה כוחות כל של
 והצדק ׳ה במאבקכס. איתנים עמדו

לצידכם.
דרוזית יוזמת ועדה

 חתול 0
צימחוני
ם ל עו ה ה״ ״ ם ,1826 הז ת א עשי ״

מני תם שניק מ /חשי ׳  עם ראיון !
מן ח פרקש. נ

 גם ״...אני פרקש: אומר דבריו במהלך
ליי את להפוך כדי מוכשר מספיק לא

 הקוראים לעשרות מודה הזה העולם 8
 להם ומאחל טובה, בשנה אותו שבירכו

טובה. שנה ישראל אזרחי ולכל
 גמאסתס 0

פולס! על
 סוף־ יצליחו הבאה שבשנה מקווה אני

הזימה. שטוף הפה את לכם לסתום סוף
 על נמאסתם שלכם הליכלוך עם אתם

!כולם
בני־ברק נ., י.

ברכות 0
השגה לאגשי

ו משלי ביוזמה לנקוט החלטתי השנה
שלי: ציבור באישי בחרתי

 ל־ ללא־ספק מגיע השנה איש תואר
וב לכולנו, שהוכיח דיין משה אלופנו

ת עיקר ו פ ו ל א , ל ו י י לש שאפשר ח
 שנה :אד,בתיקה עם פוליטיקה בהצלחה לב

!אלישבע טובה
 את מכתיר הייתי השנה אשת בתואר

יו היא כי השנה שהוכיחה שלי הגננת
ו עבריות מילים 200בכ־ להסתדר דעת

 גורמי כל ואת השירטונות כל את לעבור
קרי שלאחר הוכיחה זו גננת השילטון.

 כדת ידיים בנטילת צורך יש עיתון את
 של גולדה זוהי כן, היהודית. הדת וכדין

אור! בלי נחושת ושל זהב
 רבין יצחק את מציע אני השנה כגיבור

עצ ועמדה עצמאי מחשבה כושר שהוכיח
דם. עם גבר זהו : מאית

 שפירא שמשון יעקב השנה למתפטר
בעיקבותיו! ילכו ואחרים הלוואי

הצ שיהודית כמו לצימחוני, שלו) (הכלב
 לאכול שלה החתולים את להרגיל ליחה

מלפפונים״.
 מבלבל סתם פרקש הזה במיקרה לדעתי,

מלפ שאוכלים חתולים על שמע מי במוח.
כזה. דבר אין ו פונים

 בת־ים סימון, אברהם
 על שמעו אמירים הצימחוניס בכפר •

תמו ראה — מלפפונים שאוכלים חתולים
נה.
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בעול□ הטוב הטלויזיה מקלט
או ר ט ס ר ע□ ה סו סנ ם היחיד■ ה ל עו  ב

שאוב-לורנץ 111 ע״י ורק אך המיוצר
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פשוט.. כד כל זה

השיטהזו

טו. ת הלו ר מו ת 50 ת רו  תוכל אגו
 משתי אחת בכל מספרים 6 לסמו

שבטופס. הטבלאות

שה ב ע שו ט חי שו ה פ עול  בת פ
 סיכויי לד מביאה ספורות. שניות

 לירות 75,000 בת בזכיה השתתפות
 ביתר לירות ואלפי הראשוו בפרס

הפרסים.

ם 18275 הזה העול


