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מכתבים

תשט״ו השנה איש
תמיר פרקליט

תשכ״א השנה איש
לבון מודח

 קיו* בשנות ישראל של תולדותיה
 משה (פעמיים מהם ארבעה מה.

 בשר■ ופעם כרמטכ״ל פעם דיין,
 רגב אריק אלוף־מישנה ביטחון;

 את ייצגו בר־לב) חיים והרמטכ״ל
המדינה. של הביטחון בעיות

 לוי לבון, (פינחס נוספים ארבעה
 בן־גוריון) דויד ופעמיים אשכול
 התנהל בהן שנים ארבע איפיינו

במדינה. השלטון על קרב
 קסט■ (אדיר אנשי־שנה שלושה

 אייבמן) ואדולןש תמיר שמואל נר,
ה שהטביעה החותם את ייצגו

שנולדה. המדינה על שואה
 החדש (העולה אנשי־שנה שני

 את סימלו ספיר) ופינחס האלמוני
 והכלכליות החברתיות בעיותיה

התלבטויו את ואילו ישראל. של
 צדק חוק, בענייני ישראל של תיה

שלו־ של דמויותיהם שיקפו ומוסר

תשכ״ח השנה איש
רגב אריק אל״מ

תשט״ז השנה איש
אל־נאצר עבד מצרים נשיא

תשכ״ב השנה אייט
סובלן קורבן

 שמוראק, (אמיל אנשי-שנה שה
סובלן). ורוברט בהן חיים
 עבד־אל־ (גמאל אחד שער רק

 ישראל של ליחסיה הוקדש נאצר)
 (חתן שערים ושני עמי־ערב עם

 יעל והסופרת חכם עמום התנ״ד
 את ששיקפו בדמויות עסקו דיין)

המדינה. של הרוח חיי
 אנשי-השנה כין המספרי היחס

 של בעיותיה לבין שייצגו והבעיות
מש אינו קיומה, בשנות ישראל

הבע של חשיבותן סדר את קף
ה אנשי של הפנים 19 אולם יות.

 הם יחדיו, מופיעים כשהם שנה,
אלה. בשנים ישראל של דמותה

תשכ״ט השנה איש
עבד־אל־נאצר מצריים נשיא

)3 מעמוד (המשך
ול לעיתונות ראיונות לתת מעדיף שהשר

המחלה. לבלימת לפעול במקום טלוויזיה
ציון ־ ב, כן מו ר כ תל־אביב א

7ש קריאתה ;■
כישראל אם

 יעקב, בנים: לשלושה ואם אלמנה, אני
במלחמת־ נפצע שלי אחד בן ונחום. יגאל

להתגייס. כדי לתורו מחכה
ל יכולים אינם שלי הבנים שלושת אבל
 בו הבית בגלל הכל איתי. לגור המשיך
 80( שכור בחדר גרים אנחנו גרים. אנחנו

 מטר שלושה הוא שיטחו אשר לחודש), ל״י
מבשלת. גם אני הזה בחדר מטר, שלושה על

 ל״י 150 ומרוויחה במשק־בית עובדת אני
 לי לעזור יכולים לא הילדים גם לחודש.
מתגיי הם בית־הספר שאחרי מפני לחסוך,

לצבא. סים
 שיעזרו וביקשתי לראש־המועצה פנ־תי

 ראש־המועצה מגורי. תנאי את לשנות לי
 שלמו־ אף־על־פי הכתובת. לא שהוא טען

ש בתים מספר מוקצבים המקומיות עצות
ל משרד־השיכון או עמידר על־ידי ביתני

שלי. כמו מקרים
 על שמדברים זה איך השאלה: נשאלת

 הבעיות את פתרו לא עוד כל עליה, קליטת
?1943 בשנת עוד שהגיעו העולים של

 אזור גרייפכואן, ריטה
 - לבדד הילחם 7ע לא ■י

המכונית על גם
 של מכתביהן את קראתי רבה בפליאה

 )1723 הזת (העולם צור ומלכה תל רבקה
כספי״ציבור?״ לחסוך ״איך הנושא: על

 עובר הקוראות שתי של ידיעתן חוסר
מגוחכות. והצעותיהן גבול כל

 המיסים שהעלאת מבינות אינן הן האם
 לשיתוק תביא מצליחות חברות על הישירים

 מוצרי על המיסים והכפלת כולו, המשק
 (לחוץ- מוגברת לירידה תביא מותרות

 להגיע שירצה הבינוני המעמד של לארץ)
 כבר (אני פרטית למכונית לפחות בחייו

להתעשר). אומר לא
 לחיות רוצה לא בלבד ומים לחם על

הממוצע. האזרח

 שהדור ■
החטופים

 את גם ממשלת־ישראל דורשת לא מדוע
 ממטולה, הישראלי השומר של שיחרורו

 אזרחות בעלי הנוסעים שיחרור על נוסף
ישראלית?

 לשחרר צורך יהיה אם אפילו כדאי הדבר
 בישראל. האסורים מחבלים גם זה במיקרה

בירדן האסורים הנוסעים גם חשוב: פרט

 שבויי הם רוזנווסר, שמואל השומר וגם
מלחמה.

קרית־גוד כרקאי, בלהה

■ מפלסטין י
ניו-פלסטיין עד

לכם, טובה שנה
 מוסקווה, בקרבת ממושכת שהות לאחר
 (מיסורי), בוושינגטון ביקור ולאחר איידהו,

 אילינוי, בניו־חברון, אילינוי, בניו־פלסטיין,
 זו גלוייה שולח אני אילינוי, בלבנון,
 רשות- למפעלי בדרכי אילינוי, מקהיר,

 באוק־רידג׳, האטומי ולמרכז עמק־טנסי
טנסי.

 מביא כאן, השורר והלח הנורא החום
 יארינג לגונאר אם המוזרה למחשבה אותי
 בעולם האלה במקומות לטייל קל יותר

המיסיסיפי. על ולא הנילוס על הישן,
אילינו קהיר, גנמור, אריה

 ״דצח ■
רוחני!״

 שנאת־מוות! ברדיו פירסומת שונא אני
הטרנזיס על מיוחד כפתור לי סידרתי

 השידור את מפסיק אני שבעזרתו טור
 הרדיו את להפסיק יכול אינני אבל בן־רגע,

השכנים. של
במו מסתפקים לא השידור שירות סוחרי

 של נפשם את לאנוס כדי מסחרית סיקה
 קטע לאוזני פלש הערב המדינה, אזרחי

 פונקי־ מאת הנהדר, השעות״ ״מחול של
 אין אגסים. לאכילת תעמולה בליווי אלי,
 רצח אלא זו לניבזות אחרת הגדרה בפי

רוחני.
 שום ללא הוונדליזם כאן מתפשט לאחרונה

את שואל ואני טובה, חלקה כל וזולל רסן
)8 בעמוד (המשך מיכאל ר, ׳ ד או ח־פוז ש

□של הבא הגליוו ! ! ו ו ו ה ה ז ה

על ענק כתבת ובו

ה איש שנ תש״ל ה
28.9.70 ב׳, ביום ויופיע יוקדם

 אצל הגליון את לרכוש יהיה ניתן כתל-אביב
הערב בשעות 28.9.70 ׳א׳ ביום העתונים מוכרי

השנה גליון את לעצמך הבטח
שלך העתונים מוכר אצל

גרייפמאן ונחום יגאל יעקב, ריטה,
והשלישי בצה״ל משרת השני ששודד,ימים,


