
מכתבים
השנה איש
 אני השנה, באיש לבחור בבואי שנה, כל

רע המבשרים חדשים, אנשים אין מצטברח:
חדשים. יונות

 בחירה לי היתד, לקודמותיה, בניגוד השנה,
המסדים. העורך :קלה

ירושלים אפשטין, ראובן

 הכלכלה. איש גם להיות חייב השנה איש
 ופינחס אשכול לוי :שניים בין היא הבחירה

ספיר.
חיפה גורלי, אסתר

דיין! משה — השנה עתונאי
אבנרי! אורי — השנה ח״כ
! שגב אבישג — השנה אשת
 אירועי על מכולם פחות שהשפיע האיש

אשכול. לוי — השנה
פתח־תקווה סמדר, קובי

 או העיראקי המיג טייס — המרחב איש
עבד־אל־ עבד־אל־ראזק האלג׳ירי המהפכן

קאדר.
תל־אביב כהן, מתתיהו

מסויימת ברבה
 ה־ השבועון ולאנשי אבנרי, אורי לח״כ
 ציבורית פעילות שנת טובה, שנה מסויים:

ומשגשגת. ענפה
בת-ים צוקרמן, אסתר

ממר טובה שנה — הזה העולם לצוות
חקים.

וחיים, דויד רמי,
באירופה המשוטטים

במאבק- המשיכו החדשה: לשנה ברכותי
באיסטבלישמנט. להיטמע מבלי כם,

הרצליה קורט, אביגדור

העברי הבתיב תיקון
 של דוגמה פורסמה )1512( הזה בהעולם

 כשיטת־ לי הנראית החדש, העברי הכתיב
 מדובר, בתיקון הרי ביותר. מסובכת כתיב

 קיים כלומר: בלתי־מציאותי. בחידוש ולא
 הכתיבה על המקלה שיטה להמציא צורך

 החכם תיקן מה כן, ואם כאחת, והקריאה
בתקנתו?
 למבוגרים, הלשון להנחלת ותיק כמורה
 המרובים בקשיים והערב השכם המתנסה
 חוברת הוצאתי והכתיב, הלשון בהקניית

 העברי״. הכתיב לתיקון ״הצעות בשם
 בהצעותי תדון העברית ללשון האקדמיה

הבאים. ממושביה באחד
שיטתי: סימני והרי
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נוכל הלאומי ההימנון מילות את י,
כלהלן: לכתוב

 ט־,4תיקעת בדה1א לוא עוד
 יים,1לפ1א שנות געת ועתיקעה

 םערצו־נז■, חופשי ם1ע ליהיות
יים.1ל1ויירו-ש ן יו צי ץ3ר3א

רמת־יצחק בן־חכיב, אורי

האמיתיות הפנים
 הכנסת של החדש מישבנה חגיגות בשבוע

מוס ״רק פרקינסון: של דבריו את נזכור
 מגיעים התמוטטות, סף על העומדים דות

 המתוכנן.״ המיבנה לשלימות
 האמיתיים פניה מה יודעים אנו כיום

הכנסת: של
לעבודה! באים אינם שחבריה כנסת
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באופנה ראשונים תמיד
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והאיכות הסגנון

ם החולצה סי ואשה גבר כל המלהיבים והמכנ
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