
מכתבים
הממשלה ■שנה ■

הכאהטוכה
 ומבורכת. טובה שנה
!לה זקוקים שאנו כמה

אילת בהן, מיכה

 רוצה אני החדשה, השנה תחילת עם
 הלכתם בה בדרך שתמשיכו לכם לאחל

הקודמות. השנים 21ב־
תל־אביב קליין, יעקב

שלום. שנת
חיפה שור, ברמלה

כרנר

המע עובדי לכל
כוח יישר : רכת

ה השנה לקראת
עלינו. באה

 העיתונים כל בין
ו הייתם בארץ,

 מיוחדים נשארתם
 מקווה אני במינכם.

 באותה שתמשיכו
ברנד, דבדרה

רמת־גן

 כל את עלי ולוקח להתנבא מעיז אני
 לא אם גם כי מכך. המשתמעים הסיכונים

ב נוקב שאני האישים עם ממשלה תשב
ויתבצע. מתבצע מצעם הכי בלאו שמם

 ד״ר ראש־הממשלה :הבאה הממשלה
 כהן, גאולה הגברת שר־החוץ שייב, אלדד

 שר־הביטחון פרידמן, מוטי מר שר־האוצר
 שר־התרבות (קריית־ארבע), לוינגר הרב
 שר־ בלוי, הרב שר־הדתות שמיר, משה מר

 מר שר־הסעד רוזנבלום, הרצל ד״ר הפנים
כהנא. מאיר הרב שר־המיעוטים שובינסקי,

חיפה לוי, משה
 שלושה ■

דברים
 בכוסו, :האדם ניכר דברים בשלושה
ובכעסו. בכיס־נג׳רו

 תל־אביב קורא,
הטרגית הדמות ₪

השנה של
 מברכיו, מאות לכל מודה הזה העולם •

טובה. שנה להם ומאחל

 זבות ■

הצבעה
 הצבעה זכות היתה קפריסין לאזרחי אם

מתמצ היו הם בישראל, לכנסת בבחירות
הרשימות. בסבך קושי ללא אים

קי עד הניגודים התחדדו וכאן שם כי
המת האגף הוא פלגיו על הימין צוניות.

 התורכי. הקיצוני למחנה שווה המערך ייוון.
 חלק להיות רוצים ואלה אלה וכאן שם

 תורכיה, שם הגדולה״. ״האחות ממשפחת
ארה״ב. כאן

 לרוב מקבילים והשמאל השלום כוחות
הקפריסאי. הרפובליקאני

קריית־ביאליק טמיר, יוכל
/

 בעת המשכיל ■

ידמע — ההיא
 ליבי. חמדה אלם היגיעים: היונים תור
— (תיקון ידמע ההיא בעת המשכיל לכן

י״ג. —ח טמום ל)
קרייתא־אחא שחר, משה

 להיות בן־אהרון יצחק מתאים לדעתי
השנה. של הטרגית הדמות

 בהערצת מופרזת אמונה מתוך בן־אהרון,
 שתוצאות החליט אליו, ההסתדרות חברי

 כמזכ״ל גורלו את שיקבעו הם הבחירות
 שבהכרזה קיווה כמובן הוא ההסתדרות.

 אחוז יסחוף הוא זו
ש גבוה מצביעים

המע כח את יגביר
ו ניכרת בצורה רך
 כנצחון יזקף זה

שלו.
 שבמציאות אלא

 היה המצביעים אחוז
 והמערך נמוך די

 4/״0( בכוחו ירד
 שבה במדינה ירידה

 תזוזות כמעט אין
 לבחירות, מבחירות

דרורי כתבוסה). נחשב זה
 ואפילו בן־אהרון לחובת נזקפת והתבוסה

 את להשיב יוכל לא הוא יתפטר, לא אם
שאבדה. יוקרתו

 והוא בו, ונפל בור בן־אהרון כרה כך
 שלא מה לעצמו לעשות ידיו במו הצליח

וזיידל. ארידור ספיר, לו לעשות הצליחו
אלסזר תלמי דרורי, אריק

ותכונה? שבל ■
בחירות 8

73
 בקוצר־ חיכיתי להסתדרות הבחירות ליום

 גדול, יום שזה חושב ואני מאחר לא רוח.
 ש־ ראשונה פעם זו ותהיה מאחר אלא

אצביע.
 שיננתי הכללים, את בעל־פה למדתי

 אני וזהו, הסדרים... את שעות לעצמי
בפנים.

 חשאיות, הן שהבחירות יודע תינוק כל
 בקלפי עומד עצמי את מצאתי אני אולם

 לראות יכול אחד שכל שק בד ומסביבי
 אך ידי, הושיט מה אל השני מצידו
 ליד שעמד זה כל כי היה יותר מפליא
 אותי ראה החדר) של (החיצונית הדלת

כמובן. הקלפי בתוך — פגים־אל־פנים
ן שמסתכלים איכפת זה למי מילא, נו

 בבית בקלפי כמשקיף הוצבתי בערב
 החבר חיוכים שופע עמד בפתח המליך.

 ידע לא עוד הוא מיסכן, בן־אהרון. יצחק
 נסגרה הקלפי בלילה. שמפניה ישתה שלא

החלה? הספירה... והחלה במועדה,
יס כיצד לתכנן לוועדה לקח שעה חצי

 חל־טעם של פתק ומצאו ושהחלו פרו,
 באותה רשימה אותה של נוסף לפתק צמוד

 חסרי־ ישבו) נכון (יותר עמדו מעטפה,
אונים.
 הסדרים לפי כי אמר הצופים שאחד עד

זאת. לספור ניתן החדשים
חוקים! יודעת לא קלפי ועדת גם אז
 הבחירות ויום הצבעתן, העיקר מילא, נו,
עבר.

הדמוקרטיה!!! תחי
רמת־חן קופרר, יוסי

!דווקא לאו
 בצ׳ילה, הפיכת־הנגד בוצעה 11.9.73ב־

דרום־אמריקה.
 בשמי הגדול קרב״האוויר בוצע 13.9.73ב־

אסי׳ה. דרום־מערב סוריה,
 להיות יכול הקשר

ומי גרידא, מיקרי
 שכך הסבירות רב

 האדם אפס, הוא.
 להבין מנסה המצוי

 הבולטים הקשרים
 הם אם בין לעיין,
 בין קיימים, אמנם

 ה־ לפיכך לאו. אם
 לא-יוצלח היה עתוי

 ה־ אבל במיוחד.
 הרי: ידועה בעייה

ל יש וכושר כוח
 את שקובעים אלה

דווקא. לאו ותבונה שכל — המדיניות
ראשון־לציון ברמי, מ.פ.

 המשל ■

והנימשל
שנכ לחולדה דומה? היא למה מפ״ם

כש היתד, רזה לאסם. לסדק מבעד נסה
 ש־ עד גרעינים לתיאבון ואכלה נכנסה

 ולא לצאת ורוצה שבעה מאוד. השמינה
עליה. צר נכנסה דרכו הסדק כי יכולה

המ אלמלא לבדח יכולה המשל לשון
 הסתאבותה מבוגרים בשפת המרה. ציאות

 זמן, לפני בגסות. מתבטאת מפ״ם של
 הפרק. על עמדה היוקר תוספת בעיית

 כי מפ״מי שר ענה עיתונאי של לשאלתו
)6 בעמוד (המשך

כרמי

שנת
שלום

ותנופה
דן קואופרטיב

1882 הזה. העולם


