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השנה
ה האישים שמות את להציע ברצוני

 ראש־השנה: של הזה העולם לגליון באים
ה עיתונאי חבש; ג׳ורג השנה: איש
 רפאל; יצחק איש־ציבור: קשת; סילבי שנה:

ה חנפן מקמהון; רוברט השנה: ספורטאי
סנה. משה ד״ר שנה:

תל־אביב קצנלכוגן, ציפורה ד״ר

 עיתונאי ■
השנה

 עיתונאים השפיעו שבו היחידי השטח
 הקטן: האיש של בעיותיו הוא בתש״ל
ו צרכנות דיור, תעסוקה, פרנסה, בעיות
 ה מהאנשים רבים אחרות. אישיות בעיות
 ש; במדורה טובה הדרכה מצאו קטנים

ידי־ בצהרון אלוני שולמית עורכת־הדין

טוויק

ל לוחם מצאו גם רבים אחרונות. עות
 ואומר דבר עיתוני גבי על הן בעיותיהם

ב אישיים והשתדלות טיפול על־ידי והן
ה של ובעטו בדמותו המתאימים מוסדות
ו דבר מערכת חבו גבאי, שפי עיתונאי

אומר.
 מציע, הריני תש״ל של העיתונות לאנשי

 לחמו בצנעה אשר הנ״ל שני את איפוא,
והצליחו. קטנות עוולות נגד באמת

תל־אביב טוויק, א. ס. עו״ד

השגה איש ■
הכאה

 את תשל״א השנה כאיש מציע הנני
מאיר. גולדה הגב׳ ,ראש־ד,ממשלה

לכהונ הראשונה השנה היתר, — תש״ל
ואישיו עצמה בזכות מאיר גולדה של תה
 שנה בראשית שהתקיימו הבחירות לאחר תה

).69 (אוקטובר זאת
 על גם ממשלתה החליטה — זו בשנה
ה והמעורבות במצריים העומק הפצצות

בעקבותיה. סובייטית
 ב־ (בנאומה והנרגש המיוחד ברגע וגם

 הפסקת־ על — ביותר באוגוסט) 7 ליל־שבת,
 מ־ כחלק בתעלה, המצרים עם האש

האמריקאית. יוזמת־)־,שלום
 ממש• פירוק ולאחר הבאים בימים ודווקא,

ב ר מא גולדה תעמוד לת־הליכוד־הלאומי
 אישיותה, בכוח וחמורים קשים מבחנים

החזקים. וחוכמתה תקיפותה
גליל-ים יעקובוכיץ, דרורי

הורידי על ■
שר־הבריאות ועל
חו של נוספים מיקרים נתגלו השבוע

 התפרצות על מדבר החולים מספר לירע.
 משרד למה פלא. לא וזה בארץ החולירע
 לתנאים עכשיו רק לדאוג התחיל הבריאות

 בתי־קפה במסעדות, הירודים הסניטאריים
 משרד־הבריאות עשה לא למה ושחקים?

 החולירע התפרצות את למנוע כדי משהו
לפ המוני חיסון ביצוע כמו בהתחלה עוד
בירושלים? חות

 שם־טוב? ויקטור שר־הבריאות עשה ומה
 מדי מוקדם באה שהחולירע הרושם לי יש

או לתפקידו, מוכן אותו מצאה לא בשבילו,
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