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מכתבים
האופוזיציה ■בולדוזר ■

היחידההשנה
 אריק (מיל.) אלוף הוכיח נוספת פעם

בולדוזר. שהוא שרון
הבולדו עלו כאשר ראשונה פעם

 ופעם פיתחת־רפיח, אדמות על זרים
הימני. לליכוד בדחיפתו שנייה
 נוסף תואר להוסיף לכם מציע אני לכן
השנה. בולדוזר שלכם: השנה לאנשי

תל־אביב רז, יעקב
 איש ■

הבכבת
 נכנס מאז שעברו, השנים בשמונה כמו
המ הוא השנה גם לכנסת, אבנרי אורי
השנה. של הכנסת איש להיות שיך

חיפה לוין, דפנה
ה ■ ש  א

השנה
 השנה שעשו בארץ היחידות הנשים

 לחמן חנה דורון, שרה היו אמיץ, מעשה
 לשר־הברי־ מיכתב ששלחו פישביין, ויעל
 דרשו הפלה, ביצעו כי לו הודיעו בו אות

 כדי זאת, לדין. להעמידם שידאג ממנו
 נגד שבחוק האבסורדיות את להוכיח
הפלות.

 אומץ־לב הוכיחו האלה הנשים שלוש
 שהצביעו מסויימות מחברות־כנסת יותר
מלכו הפלות להתרת מרי הצעת נגד

תיות.
גבעתיים שפירא, רינה

 לרחל ללא־ספק מגיע השנה אשת תואר
 18 אחרי שהצליחה, על (כורם), דייו

 את ברישתה לתפוס שקטה, סבלנות שנווז
חכאריזמח. עם האיש

רמת־גן שימרון, שמואל
יהודי ■

השנה
קיסינג׳ר. הנרי חשנה: ...יהודי

עכו כהן, אברהם

 שהצליח האיש
 של קיפאון לשבור
 הנרי היה שנים,

 שהפגיש קיסינג׳ר,
 ניכסון ריצ׳ארד את
טסח־טזנג. מאו עם

ה בין הפגישה
המאו היא שניים

ה של הבולט רע
ה איש לכן שנה,
 האיש הוא שנה

 הרקע את שהכין
היס פגישה לאותה
טורית.

ת־ נורוק, יוסף ם ב י

השלום
 מגיע השנה של השלום איש תואר
 חמיב- כל למרות שהצליח נתן, לאייבי
 למיז־ חשלום ספינת את להביא שולים,

התיכון. רח
לת מסוגל יחידי שגם הוכיח אייבי

באמת. נילחם הוא אם משהו, רום
באר־שבע גלבוע, רות

ר ■ יי
צודקת

 מאמר בעיתוננו הופיע מה זמן לפני
 זה במאמר מירושלים. בושינסקי ג׳י של

 בקשר אמרי אורי של השקפותיו הובאו
כ תואר זה הערבית־ישראלית. למתיחות

מס שאנו השקפה זו מיעוט. של השקפה
 כותבות אנו ולכן לב, בכל איתה כימות

זאת. לו לומר אבנרי אל
 של בסופו תגיע שהנורמליות מקוות אנו
 פית' על יבוא ושהסיכסוך לאיזורכם, דבר
מאח ואנו והומנית צודקת בדרך רונו
 ובהשגת במאמציו הצלחה לאבנרי לות

זו. מטרה
 השלום, למען הוועדה בשם קינג, בטי
 לשלום הבינלאומית הנשים ליגת

אוסטרליה האוסטרלי, הסניף וחרות,

נורוק

איש

 הימני המערך שהוקם אחרי עכשיו,
הממו גח״ל בתוך נבלע החופשי והמרכז

היחידה האופוזיציה אתם נשארתם סד,

מת גם עכשיו
 מילחמתו כל כי ברר
 תמיר שמואל של

ל היתה בשחיתות,
אי פירסומת צורכי
 אחרת בלבד. שית
 להבין אפשר איך
 ל- הצטרפותו את

 ששותפה מיפלגה
 ז שחיתות לאותה
 הכואב כל לכן,

 השחיתות מצב את
לת צריך כמדינה,

מ וזאת בכם! מוך
 שאתם שהוכח פני

ה במימסד העיקביים הלוחמים היחידים
מושחת.

ירושלים רובין, דן

 1יס? ■
מלוכלך

 אבל מלוכלך. עסק היא שפוליטיקה ידוע
 והרשימה החופשי המרכז של הצטרפותם
 גח״ל, עם משותפת לרשימה הממלכתית

השיא. היא
 באדרז יוחנן גח״ל ח״כ את שכחו הם האם

 המערך ח״כ עם שהתחבר האיש הוא הרי
 רק באדר־עופר. חוק להצעת עופר אברהם

 ואת אותו השמיצו הם חודשים מיספר לפני
 הגולל את שסתם בחוק חלקם על מיפלגתו

הישראלית! הדימוקראטיה על
 מקווה אני קלחת. באותה ביחד הם ועתה

 זאת להם יזכור הבוחרים שציבור ליבי בכל
הבחירות. ביום

 חדרה צדיק, אליהו
החובש שוחרי 8

!התלכדו
לי בשעת הבחירות, ערב אלה בימים

 השתוללותה והגברת הימני הגוש של כודו
 חוקי השלטת דהיינו, הדתית, הכפייה של
 הדתיים מהווים דורנו, בני על הביניים ימי

 — הימני למערך המערך בין מאזניים לשון
נוספת. לסחיטה פתח הפותח דבר

להת החופש שוחרי ושאר החילוניים על
 הפוליטיות, לדיעותיהם קשר ללא לכד,

חו הגבלת נגד ובהפגנות בעצומות ולמחות
 המתיימרת במדינה והכלל, הפרט פש

דמוקרטית. להיות
תל־אביב מרטין, מיכאל

להגרי ■

במדינה.

רובין

:קיסיגג׳ר
 יתן מי החדש. בתפקידך הצלחה איחולי

 במיזרח והזמן השכל כה עד עשה שלא ומה
אתה. תעשה התיכון,

סולס־צור מזרחי, רחמים
 החרצאה ביטול ■

דביר בקיבוץ
 — ״במדינה ,1878 הזה״ ״העולם

כזה...״ ניצחון עוד — הסתדרות
 ההסתדרות נגד מרי מישפט על

 מסיס אלכס של הרצאתו וביטול
דביר. בקיבוץ

 הריני בעיתונכם, שנכתב למה בתגובה
ה כל אח שיבהירו הערות מיספר להעיר
 אלכס החבר של הרצאתו בביטול קשור
בקיבוצי. מסיס

 בקיבוץ הפוליטית הוועדה רכז בתור )1
 הבחירות לקראת לקיבוצי הזמנתי דביר,

הר מרי. מתנועת מסים את להסתדרות
בערב. 28.8.73ב־ להיערך נועדה צאתו

 הרצאתו מועד לפני ספורים ימים )2
הפו הוועדה — פגישה קיימנו מסים, של

סי ובגלל — הקיבוץ מזכיר עם ליטית
 את לקיים כאפשרי ראינו לא שונות בות

 זו החלטה כשמאחרי המתוכננת, ההרצאה
דביר. מזכירות חברי דעת עומדת

 התקשרתי שהתקבל, הסיכום לאחר )3
 על לו והודעתי מסיס החבר עם טלפונית
ומניעיו. הביטול

1880 הזה העולם8


