מכתבים
קומנדו ככנסת
התמונות המראות את ח״ב אורי אבנרי
וח״ב דויד בן־גוריון מדברות בעד עצמן,
ואין צורך להוסיף מילים.

משה בן־־דויד ,גבעתיים
התגלגלתי מצחוק למראה התמונה של
דויד בן־גוריון מתבונן בעורך השבועון ה־
מסויים .אני מת לדעת אם זאת הפעם ה
ראשונה שהם רואים זה את זה מקרוב.

אפריים לוי,

יפו

רשמית ,כן.

הייד פרק ישראלי
שיירות השלום ושיירת השבת שלכם אינה
תחליף למאבק בר
חוב .יש אצלנו הר
בה דברים שירשנו
מתקופת המנדט .אני
מציע שנחקה את ה
אנגלים ,יונקים אצ
לנו הייד־פרק ,או
מועדון־ויכוחים סס
גוני מסוג אחר.

►

אריה פרוהאוף,
חיפה

יושם־ראש
ערכי

פרוהאוף

למרות שהצבעתי
בעד רשימת העולם הזה — כוח חדש ,נד
המתי כאשר הציע אורי אבנרי לבחור למש
רת היושב־ראש ,ערבי .האם גם בסוריה ו
בירדן היו מציעים יהודי למשרת יושב-
ראש הפרלמנט?

שושנה פרידמן,

חיפה

מיטב ברכותי לחבר־הכנסת החדש ,שכבר
בהופעתו הראשונה שבר את המסורת של
המוסד הזה.
נאום הבתולין שלו ,בו הציע לבחור ח״ב
ערבי לתפקיד היו״ר ,הפיג את חששותי
כי הכנסת תרסן מעט את רוח־הקרב שלו.
אני שמח לציין כי התבדיתי.

עוזי דרומי,

תל-אביב

ההצעה אינה נראית בעיני מכמה סיבות.
ראשית ,אין די חברי־כנסת ערבים המתאי
מים למשרה רמה זו .מבין חברי־הכנסת מ
טעם הרשימה הקומוניסטית אי־אפשר לבחור
את היושב־ראש.
מצד שני ,מגוחך יהיה לבחור לתפקיד זה
קוזיזלינג של מפא״י .נשאר רק נציג מפ״ם,
שהוא מיעוט מבחינה לאומית ,ועל־כן לא
מגיעה לו משרת היו״ר בכנסת בעלת רוב
יהודי ,כשם שאינה מגיעה לנציג מפלגת
קטנה.

יוסף אורון,

הצעתו של אורי אבנרי הוצעה בעיקר על
רקע של יצירת אווירת שלום ודו־קיום ב
מרחב ובמדינה .אן גם מבחינת אחוז ה 
ערבים בכנסת ,בוודאי מגיע להם תפקיד של
סגן יו״ר — ונאה היה אילו הציע המערך
או מפ״ם למנות אחד מחבריהן הערביים
לתפקיד זה.

מ כון ת ל ־ א בי ב
וח
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החודש נפתחים קורסים ערב

♦דדיו— אלקטרוניקה
*חשמלאות
רכב
בנין • מכונות •
-בחינו ת מטעם משרד ה עבוד ה-

התחנה ליעוץ
בשאלות מין ונשואין
פתוחה בימים שני וחמישי
בבית שטראוס ,רחוב בלפור , 14
תל־אביב ,חדר מספר  ,2בין
השעות  8 — 6.30בערב.

בנין • מכונות • ארכיטקטורה
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פרטים והרשמה8 :־ 1לפנה׳׳צ 8-4 ,בערב
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יושב־ראש הכנסת ערבי? ודוזקא עכשיו?
מדוע לא לבחור איש עדות־המזרח ,למשל?
ר .גולן ,רמת־גן
גס להצעה זו יש מישקל ,והיא תועלה
בהזדמנות מתאימה.

אכזיכ לא תכזיכ
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אני פונה בפעם המי־יודע־כמה לראש ה
ממשלה ,לשרים ולפקידים למיניהם :הסירו
ידיכם מאכזיב!
באתי לאכזיב לפני  13שנה כדי לחיות בה
בשלווה ,ליצור כאן דבר מיוחד במינו ו
לשמור על המקום הנהדר הזה מפני כיליון.
הקמתי מוזיאון לתפארת ,אכסניה לשרות
הקהל ,ומרכז בידור לתיירים .אבל למרות
הכל רודפים אותי כל משרדי הממשלה ,ה
מועצה האיזורית ,מנהל־מקרקעי־ישראל ו־
ועדת־בניין־ערים ,כאילו הייתי אוייב־העם.
בכל יום מגיעים אלי צוזי־פינוי ,צוזי־
הריסה ,צוזי־סגירה ,הזמנות למשפטים .כל
הזמן מתנהלת נגדי מלחמת עצבים בלתי־
פוסקת.
בניתי באכזיב טירת־קסמים ,סמל ליוזמה
אישית ,לחלוציות לאהבת־הארץ והנוף ,ויד
זדונית ממוסחרת מנסה לחנוק את מפעלי.

אלי אביבי,

אכזיב
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