
מכתבים

תשט״ו השנה איש
תסיר פרקליט

תשכ״א השנה איש
לבון מודח

 ״העולם כקריאת השנה ימות כבל
לר מקפידים ידידים, אצל הזה״
 דווקא, ראש־השנה כליון את כוש

 שנה של במזכרת עליו ושומרים
שלמה.)

 בתכת■ וראשונה, כראש כו, יש
 יש כתואר. שזבה האיש על ענק

ל שיבלו האישים של סקירה בו
 נכחדו. ולא השנה, באיש היבחר

ה המאורעות סיקור גם בו ויש
 שיטחי ככל השנה של חשוכים
 בכל השנה איש ובחירת החיים,

ושטח. שטח
שנ לפני שהונהגה נאה, מסורת

 ראש-השנה, כגליון כלבד, תיים
 אמנותיות תמונות פירסום היא
ישראל, של היפות הנערות 12 של

תשט״ז השנה איש
אל־נאצר עבד מצרים נשיא

תשכ״ב השנה איש
סובלן קורבן

 השנה. מחודשי חודש לבל אחת
 בכדי־ בה הם שהמאורעות בשנים

 את זו מסורת מוסיפה מישקל,
ה לגליון הרעננה הקלילות מימד

חגיגי.
 מאזן את לערוף ככואנו שבן,
 קודרת ותהיה - היוצאת השנה
לה אנו חייבים - תהיה באיטר

לטו עלינו הבאה השנה אל ביט
אופ של מתחדש מלאי כאותו בה

 הצד אל ובמבט ותיקווה, טימיות
החיים. של יותר היפה

תשכ׳.׳ה השנ-ה ,■איש . תשב״ז. השנה איש
רגב אריק אל״ס דיין משה שר־הביטחון

השנה איש <■
תשב״ט

 שר־ את מציע אני תשכ״ם כאיש־השנה
 במשך להסיח שהצליח דיין, משה הביטחון

 של ליבה תשומת את זו הרת־גורל שנה
האמיתיות. מבעיותיה המדינה

חיפה גנקו, אורי

 ע מצבו על שלכם הכתבה את שקראתי
 נ! שהוא הבזיונות ועל לגמלאות, פרישתו

 עבו באמת לנו מגלה אינו מדוע מעניין חל,
 לג הוא ממשיך ולמה במשטרה, נענש מה
היום. גם בדיונות בול

תל-אבי. אבירם, א.

■: - ל ״ ה צ
. .  שב־ מאיר, גולדה ראש־הממשלה את .

 עמידתנו את מסמלת ונוקשותה קשיחותה
 מכל הסוגים, מכל לחצים מול חת ללא

הכיוונים.
נהריה בהן, אלפנה

בן,  שהצ־ כובשי־הירח, שלושת את ...כמו
 האנושות את עידו

קדי אחד קטן ״צעד
מה׳׳.

כצמן, ניקי
תל־אביב

. .  אלכסנדר את .
 ולו שסימל, דובצ׳ק,

 את קלה, לשעה רק
ה כל של תיקוותה
חדש. לעולם אנושות

אליהו, משה
ירושלים

ת א ..  הדון־קישו־ אחרון לסקוב, חיים .
 בארץ הלא־נכונה, במאה ולוחם החי סים,

הלא־נכונה.
ירושלים הראל, נאווה

. .  על תגר שקרא האיש — פרץ יהושוע .
המימסד, כל

אשדוד שטיינפלד, דב

 תודה ■■
מחו״ל

 בחו״ל הנמצאים הישראלים מאלפי כאחד
ב להשתתף מהם ונבצר לימודיהם, לרגל

 אורי לח״כ להודות ברצוני לכנסת, בחירות
 הבחירות זכות להבטחת מאמציו על אבנרי

 שאינני אף על — וזאת בחו״ל, לישראלים
מתומכיו.

וירג׳יניה ארלינגטון, ככר, יעקב

7ע עוד ■
האנטי־דיפלומטים

 האנטי־דים־ המאמר את בתמיהה קראתי
 מה הבנתי ולא )1666 הזה (העולם לומטים

 מר היה האם להגיד: הכתוב בעצם רצה
 להודות אולי חייב באו״ם, שגרירנו תקוע,

 לנאצים? אותנו שהישווה על הרוסי, לשגריר
 כי הצרפתי, השגריר בפני לאשר אולי או

לנ עומד העולם שלום שרק לנו ידוע אכן
 אמברגו הטילה כאשר ממשלתו, עיני גד
 מטוסים שולחת היא בעוד המיראז׳ים, על

לאלג׳יריה?
השמן־ נאומי תקופת יפה זכורה לכולנו

 הועילו ומה — באו״ם אבן אבא של זך זית
אלו?

 לענות אלא אפשרות היתד. לא תקוע למר
 דברים לפעמים שמשמיעים טוב שענה. כפי

ישראל. למען כדורבנות
ירושלים ירושלמי, הלל

- רב-םרן ■
פשוט. שוטר

 זקנים חיילים הכתבה על להגיב ברצוני
).1666 הזה (העולם לנצח סחים לא

אח ב־ידיעות פירסמתי 10.5.1968ב־ עוד
 לקבל ביקשתי בו למערכת, מכתב רונות

 לשוטר המיג׳ור הפך ״מדוע ההסבר, את
דר על התמרמרות הבעתי במכתבי פשוט״.

האח מצד היחס חוסר ועל במשטרה, גתו
 רבות כה שעשה כמוהו, לאדם במדינה ראים
 נדחק ״מרפקים״ מחוסר אך המדינה, למען
זווית. לקרן

 ההגנה ותיקי בביטאון שכתבתי במאמר
 חלוקת לרגל ,15.11.1968 ביום הד־ההמה,

 בין סיפרתי המדינה), לוחמי (עיטור עלה
כ כהניו,■ מיג׳ור של מקרהו על גם היתר

 למען שלחמו לאלו דאגה לחוסר דוגמה
המדינה.

 לנו לגלות בשעתו הבטיח כהניו מיג׳ור
לאחר מדיו. את שיפשוט לאחר — ,הכל י׳';: ־זיץי' י.־״*** *<

המערך? רבוש
 מיו הרצ״ב, באילת ערב ערב בעיתון
 של עמוד על מודעה התפרסמה ,7.8.1969

 א המראה הישראלית, העבודה מפלגת של
 ישרא׳ דגל הנפת של ההיסטורית התמונה

העיר. כיבוש לאחר מייד צה״ל, על־ידי
 מודעו פירסום על תוקף בכל מוחה אני

 ה עם ראתתנית בצורה הקשורות בחירות,
 עלילוו ועם אילת כיבוש של היסטוריה

 נם ולא כולו העם צבא הוא צבאנו צה״ל.
במדינז גוף או מוסד לשום ן א מפלגתי.

באילת המערך מודעת
 להסח או להשתמש כלשהי זכות הזאת

בחירות. תעמולת למטרות בצה״ל
א סופר, דוב

 ידילזיברו ;■
חנן של___

 ! לקרוא עתה רק לי הזדמן לצערי
 ,ע כחצי מלפני ,1646 הזה העולם גליון

 בי מותו על רוצח, לא לוחם, הסיפור ובו
 ן היה סיני במיבצע סמסון. חנן של

 מפקד םג״מ, אז
ה׳ שלי. מחלקה

 שו כחייכן תיו
 לב בעל כברו,
 ת לעזור המוכן

 להו אבוש לא
 בל עלו שדמעות

 צ עדיין והלב
 שד הזמן למרות

שסיימתי מאחר אלמוג
 בכיז לימודי את

 ואני! קליפורניה, באוניברסיטת תסריטים
 מ אני לארץ, הקרובים בימים להגיע מד
 | דמותו על תסריט לכתיבת עצמי את

לזכרו. הצנועה תרומתי תהא חנן.
סנטה־מונ׳ אלמוג, יוסי

קליפוז

פרוטקציה
״אגד״ באוטובוסי

 כעדר ונכנע אדיש הישראלי הציבור
 חברי על־ידי מנוצלת זו ועובדה שים,

 לאוט וידידיהם קרוביהם את המכניסים
 מכוניוו אלו היו כאילו לתור, מחוץ סים

: .;־ הפךטיות.
 ר של זו מבישה לפרוטקציך, קץ יושם

ח גן, חגןהחדשים. האצילים
בעמוד (המשן

בבר


