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מכתבים
!העוגה איש

ל מכל יותר זכאי מי
ז תשמ״ב השנה איש תואר

 השר־לשעבר הוא השנה איש
 הוא אבו־חצירא. אהרון (לצערי),
 עדות־ איש את מכולם יותר המייצג
 במימסד שנשחק הדפוק, המיזרח

היה הוא והמדכא. המנוון האשכנזי

אליהו קורא
ויעקב דן

 האשכנזים כל של השעיר־לעזאזל
ב ממשלת־הליכוד ושל בשילטון,

 של עלייתו מפני שחששו ראשם,
 וכאריז* מוכשר עדות־מיזרח בן

מאתי.
בת־ים מיימץ, יוסף

מרי דן הוא השנה איש לדעתי.
 ויעקב ברמן דן של המצאה דוד:

מרידוד.
קרית־אוזא אליהו, רפי

 של איש־השלום חביב. פילים ...
 בלתי במאמצים לתואר. ראוי השנה,
ד,צ־ היא ובענווה, בסבלנות נלאים,

 בציבור, מחודש לדיון הנושא את
 לידי הרוב דעת תבוא כך ועל-ידי

ביטוי.
 בהחתמה התחלנו ראשון בשלב

ציבו תמיכה להשגת עצומה, על
 לריכוז פועלים אנו ובמקביל רית,

 ו* הפרלמנטריים הקיימים. הכוחות
או לרתום כדי החוץ־פרלמנטריים•

למטרתנו. תם
 לתמי־ נצטרך מאבקנו בסיסגרת

השתת על־ידי הן הפעילה, כתכם
 על־ידי והן שונות בפעולות פותכם

 מאוד, יקרה הפעילות תרומותיכם.
 הפעילות המשך ארוכה. ודרכנו

בממון• רבה במידה תלוי
 קבוצה שאנו להדגיש ברצוננו

מש שאינה תלויה, ובלתי עצמאית
 אחר או פוליטי גוף לשום תייכת
כיום. הקיים

וינר, רוני ציזלינג, יעד
גבעתיים

י דא כו
ת מדרכי מסתייג הקורא
״אל-על״. עובדי של פעולה

 במאבקם תומך שאני אף־על־פי
ה הכפייה נגד אל־על עובדי של

 אוכל לא במדינה. המתפשטת דתית
 הפרובוקטיבית להפגנה להסכים

 לבית־הנתיבות בכניסה ערכו שהם
 המעשה בן־גוריון. תעופה בנמליה

ב ופגעו מוסרי, לא היה שעשו
 כלל השתייכו שלא דתיים אנשים
 כזאת לצורה אגודת־ישראל. למחנה

 ואנארכי־ זול אופי יש מאבק של
סטי.

 שתמכו רבים, שאנשים בטוחני
 לא הרגישו כמוני. אל־על בעובדי

 והסתייגו שקרה. מה אחרי בנוח
תוקף. בכל מהמעשה

 לא כאלה שמעשים נקווה הבה
 את ילמדו על אל ועובדי יישנו
יעי מאבק בצורות וינקטו הלקח

יותר. ומכובדות לות
אשקלון פדדמן, אידן

1 אשגג־ם החידונ״ם
דתית. כפייה על ועוד

 מילחמה של לסיומה להביא ליח
 יודע מי הוא, לולא מדם• עקובה

היום! היינו היכן
פתח־תקווה מרקוכיץ, מיצה

• • •
נגד ״אזרחים

דתיו־ו״ כפייה
 התחילה חדשה אגודה
לפעול.

 שאחרי אזרחים. קבוצת אנחנו
 לצאת החלטנו סלון שיחות אינסוף
הצי לרוב הכואב בנושא ולפעול

הישראלי. בור
 כפייה כל ולמנוע לבטל מטרתנו

להביא תהיה מטרתנו בדת. הקשורה

 אגודת־ישראל של הדתית בכפייה
אש בשבת, אל־על טיסות והפסקת

 החילוניות. המיפלגות דווקא מות
 של הדתית הסחטנות עם שהתחילו
הלי המיפלגה וכמובן המפד״ל,

 ובין בינה דמיון שכל — ברלית
בהחלט. סיקרי ליברליות

 יתמרד לא החילוני הציבור אם
 עלינו יכפו זו. גזירה נגד עתה

 הלא בעתיד חומייניסטית מדינה
רחוק•

רמת־;! מטדון, מאיר

שלון אידה הו, י כי
 של מעברו מסעיר גילוי

הח״כ.
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