
מכתבים
השגה איש

 של השנה איש יהיה מי
ן הזה״ ״העולם

 הבחירות בסימן עמדה השנה כל
לכנ הבחירות ולכנסת. להסתדרות

שהכ הן — יותר חשובות היו סת
 לשנים המדינה גורל את ריעו

הבחי את שהכריע האיש הבאות.
 על־ידי שהוגדר זה הוא לכנסת רות

 שום אין כצ׳חצ׳ח. טופז דודו הבדרן
 ״העולה הוא השנה איש :ספק

 חדש, עולה פעם שהיה זה הישן״.
מארצות־ערב. חדשים לעולים בן

גיבעתייס דרסלר, דני

 אירגון מנהיג הוא השנה ...איש
הפו מהפכת הפולני. סולידאריות

סידרי את משנה כבר בפולין עלים

ואלנסה מנהיג
7 השנה איש

 לשנות עשוייה היא המזרחי. הגוש
 ואנסה. לו זהו עולם. סידרי

ירושלים ברטוב, (צקי) יצחק

ב רבים. מועמדים יש השנה
ה של הגדולים המנצחים עולם:

 של החשובות בארצות בחירות
 לזה זה ההפוכים החופשי, העולם

ופדנסואה רגן רונלד בנטיותיהם,

מיצראן נשיא
7 השנה איש

שהכ רבין, יצחק :בארץ מיטראן.
 וגרם העבודה מיפלגת את שיל

 בגין, מנחם או — הליכוד לעליית
 וביסס ב״מיטבו״ שוב שהתגלה

 ואולי הבאות. לשנים שילטונו את
מאגודת־ישראל, השטיחים איש

ה שפירא, אברהם החדש הח״כ
המשתלט הקלריקליזם את מסמל
עלינו.

תל־אביב אהרדן, דני
• • •

הזנלן א1ה וותר,
 על לחשוב זמן יש בכלא

ו מדיניות, בעיות ביתרון
ש״ה־ מאשר גם הקורא
 אכן המטויים״ שבועון

 כבי בתאי״המעצר, נקרא
)14 בעמוד (המשך
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 כאפיפיור מסוכן משהו יש .3

 מערכת דרך אותך, הבוחן
)7( מראות

בק נתאבל דווי, ערש על .4
אחרת שברך עמי על רוב
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 לצייר סגר הכדורסל כוכב .5
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 לא התשבץ תבנית : בוש

 כאן התשבץ. לתוכן תאמה
*נו פעם התשבץ מופיע

 הנכונה. בצורתו — ספת
הסליחה. הפותרים עם
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 במיס- משגעת בארוחה הזוכים
 סמו- הרברט רח׳ ״הטיילת״, עדת
 בין בגורל שעלו ת״א 80 אל

הצו תשבצי את נכונה הפותרים
גלו קיבוץ רח׳ לוטן, חיה פן:
 זיוה, פרחי ;גבעתיים ,7 יות

 מחנה איריס, גל ן ת״א ,45 הזוהר
 דמארי, יעקב אילת; ,13 יוכבד

 בני־ ,318 הקסמים מרבד רח׳
ברק.

 בעלי עם להתקשר הזוכים על
 03־856992 טלפון המיסעדה,

בואם. מועד את ולתאם

229513 הזה העולם


