
מכתבים
הצעת־פתרון יש

. . ה קריאת של שנר, 20 ותיק כקורא .
 יודע איני כיום בגלוי: אומר — שבועון
 סוף־המלח־ מאז חותרים. אתם מה לקראת

 מדיניות־הממשלה את תוקפים אתם מה
 משלכם• תוכנית להגיש מבלי לשטחים בקשר

לון מזרחי, משח חו
 ופורסמה — קיימת כזאת תוכנית •

מן הזה, בהעולם  מלחמת־ששת־ לאחר קצר ז
 של השלום תוכנית לה קראנו הימים.
 את לבדוק יכול מזרחי הקורא הזה. העולם
ליון פרטיה .1554 בנ

 העולם למערכת
זו, בהזדמנות הזה:

החד השנה בפרוס
 לאחל ברצוני שה,

ה ברוכים ברכת
 למשוחררים באים

 שנה אל־על. ולמטוס
 של שנה טובה,
!אחווה ושל שלום

עוזיאל רינה
 המטוס מנוסעות

ניו־יורק החטוף,

השנה איש
 טוען אבנרי אורי

 11629 הזה (העולם אנשי־השנה על במאמרו
 יש ימי־ר,נאצים. מאז השתנה לא דבר שום כי

 אולם — אוביקטיביות להשוואות אפשרות
התירו כל היו הנאצים בפני שנסוג לעולם

 חייו מסכן שאינו אדם להעריך אפשר צים:
חמוש. שודד נגד

 מנה אשתקד, ניגריה, של חיל־האוויר אולם
 מדריכי־הטייס היו והמצרים מיגים ששה

 לחסל היה יכול שלהם הטייסים אחד שלהם!
״ידי וביקור ניגריה של חיל־האודיר כל את

רו אמריקאית, מטוסים נושאת מצד דות,״
 לחסל היה יכול בראזילאית אפילו או סית
בביאפרה. הטבת את

 הפעילה התעניינותה לעשות יכלה כן
 מזה להבין היה אפשר אם — ישראל של

 ישראל ממש. בצעדים לנקום עשויים שאנו
שתתבייש. לשיעור, זקוקה היתד,

 הגיש מישהו כי כזה. שיעור קיבלה היא
 סקורדני, אוטו זה היה לביאפרה: סעד

 שמו מאוד מעטים אבל היטלר. של הטייס
הזה. לפרט לב

מינה בהן, פנחס  בני

האדם גוף הכרת
 קורס עברתי בנח״ל. המשרת 20 בן אני

 קרביים. חובשים
ל לפנות ברצוני

 מש־ כגון מוסדות
 ובתיי רד־החינוך

 חשיבות לתת הספר
 לנושא יותר רבה

 לדעתי האנטומיה.
 חשובה רבים ולדעת
 גוף־ יויעת מאוד

 אף שרבים האדם,
 את יודעים אינם

תחילתו.
מבי אין למשל:

 שטף־דם, מהו נים
עו מהו וריד, מהו
רק.

שי בתי־הספר במיסגרת שיעבירו חשוב
 באופן — וזאת אחדים, עזרה,־ראשונה עורי

הבינו הצבאי הקורס סיום לאחר רק מעשי.
זאת. לדעת היד, חשוב מה תי

ירושלים כטאט, משח

נשית מחאה
 ריאיין אבנרי שח״ב בעיתונות קראתי

זכור אלוני. שולמית הח״ב את השאר בין
 שאם תמיד התרברבה אלוני מרת כי תני

 לתיקונים נמרצות תלחם היא לכנסת תיבחר
 היא אותם שלנו, בדיני־אישות ושינויים
 ול־ לזכויות־האדם כמנוגדים תמיד הוקיעה

זכויות־האזרח.
 את מפא״י הכניסה אלו לטענות הודות

 בתקווה ,לרשימת־ד,בחירות אלוני גברת
בקולות־נשים. לזכות

כ יושבת היא בהן שנים שלוש עברו
 מעלליה את שמענו או ראינו וטרם כנסת

 הצעת־ איזושהי בהגשת אלוני גברת של
 בדיני לשינויים או לתיקונים — משלה חוק

, האשה. של האישי המעמד
 שוררת בעלות־ההכרה ציבור־הנשים בחוגי

 אותה מוקיעים מהתנהגותה. מרד, אכזבה
 ציבור את שולל שהוליכה כפוליטיקאית

ד (המשך )4 בעמו

בטאט

מחוזרת ברכה

עוזיאל

הפנאי... ובשעות
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1622 הזה העולם


