
 ההתנקשות על בעיתונים הבוקר קראתי
במהי עתה מחלים שאתה מקווה אני בך.

 המכירים שכל בטוח להיות יכול אתה רות.
 לך ומאחלים ניצלת, כי על שמחים אותך

בעתיד. טוב כל
 אותך ירתיעו לא אלה שסכנות יודע אני

לעצמך. שהיצבת היעדים מן
לונדון בית־הלורדיס, קאראדץ, לורד
 ביום איכילוב בבית־החולים לבקרך באתי

ולשימחתי לפנות־ערב, 21.12.75ה־ א׳,
 וכבר ההחלמה דרך על שעלית נוכחתי

בית־החולים. את יצאת
ה בדבר הפרטים למיקרא הזדעזעתי

 החלמה לך מאחל ואני האלימה, התנכלות
מלאה.

ירושלים אמוראי, עדי ח״כ
 מקרב ההחלמה, איחולי מיטב את קבל

!לב
תל־אביב כר־שביט, שלמה

 חזק־ הישנה־נושנה, השומרית בברכה
!ואמץ

 להוסיף שאוכל כדי מהירה, החלמה
 כאן גם שלך, מאמרי־המערכת את ולקרוא
ה שאתה תשכח אל הרחוקה. בפרים

 זוהי ישראל. של ביוקר הנקרא עיתונאי
ייעוד. גם וזהו — אחריות

פריס גולן, תמר

ו עליך, הפראית מההתנפלות נדהמתי
 נחמדדפורתא נכשלה. שהמזימה שמחתי

מוח על־ידי הונחתה המתנקש שיד לדעת

מופרע.
 ומהירה. שלמה החלמה לך מאחל אני

והאיחולים. הברכות במיטב
לונדון רפאל, גדעון

 ריגשי־השתתפותי את לך להביע ברצוני
אני קורבן. לה שנפלת להתנפלות בקשר

 פגיעה בלי כנראה העניין מן שיצאת שמח
מהירה. רפואה לך מאחל ואני רצינית,

 כוח־משיכה לו שיש סיקצוע לנו בחרנו
 בלתי־מאו־ טיפוסים מיני כל לגבי מייוחד

 רגש את מעוררים כאלה ומיקרים זגים,
הקולגיאליות.

־אביב תל שוקן, גרשום
 תגיע הארץ עורו של זה מינתב •

 דליקת־ שפרצה לפני שעות כסה למערכת
הארץ. בבניין הענק

החד ולשנה מלאה, הבראה — כל קודם
והת והענשתם, הפושעים איתור — שה

באמת. החשובים בדברים קדמות
שריד יונתן, צפירה

 בעיתות־צרה. רק בזה זה נזכרים אנשים
 שאמירת טוענים באיסטנבול מקום, מכל

 הריני ובמקומה המודה, מן יצאה תהילים
 למיכ־ המצורף סיפרם, אמירת על ממליץ

תב.
סדן, יוסי ״ר ד

ירושלים העברית, האוניברסיטה
 למיכתבו צירף סדן ד״ר המיזרחן •

שהוד הקוראן, של מיניאטורית מהדורה
באיסטנבול. פסה

 יחד. להיות לאוהבים ולי-הסבון לה
מיוחד ובניחוח צבעים 3ב-
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