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מכתבים
 ה6ש ■

צבאית
ל נובל פרס קיבל בל היינריך הסופר

 מהעגה הגרמנית השפה טיהור על ספרות
הרייך. נפילת לאחר הצבאית,

 :ביותר דחוף לו הזקוקה נוספת ארץ יש
ישראל.

קויית־חיים ליכר, רמי

גרכיו ■

ראשינו♦.♦ את
 אלה כל לזכר בצער ראשינו את נרכין

במל שנים 16 לפני השבוע נפלו אשר
 שותפינו אשר מבישה מלחמה סיני, חמת
 איפשרו וצרפת, בריטניה ממשלות דאז,

עבורן, לנהלה לנו
א נפסדת מלחמה

 מאי- הרחיקה שר
 את יותר עוד תנו

 שפה למצוא הסיכוי
עסי־ עם משותפת .

או הסובבים ערב
תנו.

ראשי את נרכין
נר לזכר בצער נו

קאסם, ־ כפר צחי
הראשו קרבנותיה

זו. מלחמה של נים
ראשי את נרכין

 אנחנו נזכרים כאשר ובחרון בבושה נו
 כפר־קאסם אנשי של שרוצחיהם בכך שוב

בש הרגו כאילו בינינו חופשיים הולכים
זבו 49 הזאת הנוראה אחר־הצהרים עת
 גברים, ארבעים־ותשעה ולא טרדניים בים

מפשע. חפים וילדים נשים
(דאן־דייר,), אלכסנדר ישראל

רמת־חן

אלכסנדר

עורו
הצעירים

 בארצנו? המוכשרים לצעירים קורה מה
להש למבוגרים לעזור פנאי להם אין האם
קריי אחרי הם רודפים שמא או סדר ליט
 קיום על כלל שכחו ולכן והתעשרות רה

בציון. העם
או המדינה, את מציף שביתות של גל

הרופאים. שביתת היא מכולן החמורה לם
אק ביותר, חזק איננו בישראל הציבור

 החלו צרות וסתם נפשי מתח נוח, לא לים
הישראלי. הציבור את

אש ומהי מקום אפס עד מלאות הקופות
 דומני פנימיים? תככים קיימים באם מתו

 כאיר־ מוסד שבראש בעולם מדינה שאין
 שאין כפי רופא, יעמוד לא רופאים גון

 יעמוד לא החינוך שבראש בעולם מקום
אקדמיים. תוארים מספר בעל איש

 חלילה תאחרו לא פן צעירים עורו לכן
המועד. את וחם

רמת־ג! פורמן, מאשה

 החייס ■

במושב
המושב של במכתבה לאחרונה מנופפים

 בכפר־ כי לשר-הביטחון כתבה אשר ניקית
לה. וטוב אושרה כאפנדים. חיים ויתקין
 כמיספר הם דה־לוקס המושבניקים אך

 אשתי היהודים. רוב לעומת הרוטשילדים
 הרעב ביום. שעות 14—16 עובדים ואני

לי בעד בארץ. שנותינו כל אותנו מארח
 ארבע ממחיר פחות מקבל אני חלב טר

 בשר קילו עבור בעיר. סודה מי כוסות
 ממחיר למטה מהספסר מקבל אני מהגידול

 של הביטחון את חיים אנו גרביים. זוג
בשנה. יום 365 ישוב־ספר

 ורמודחיים כלכלה על גבוה המצרצרים
אותנו. וראו אלינו בואו —

 פוחד שאני בזה משתקף האמיתי מצבי
בשמי. לחתום

צה״ל, מושב מושבניק,
המערבי הגליל נ. ד.

 של חרב ■

הממזדיס
 הרב בין ההסכם על השמועות לאור

 בעיית את יפתור הוא כי והממשלה גורן
ל בבחירות בו תמכו הם ולכן הממזרים

 את לכנות מציע הנני ראשי, רב כהונת
הממזרים. של הרב גורן:

באר־שבע דהאן, מסעוד

- צבאי שיפוט
לדמוקרטי! סננה

 ״ריח ,1822 הזה״ ״העולם
 עורך־הדיו על גזילה״, של

 בבית- שננזף בן־ציון, יהושע
 עיסוקיו עקב העליון חמישפט

ברי—ארץ־ישראל בנק כמנהל
 צבאי כשופט והמשמש טניה

במילואים.
השו של המסויים המיקרה מתוך

 לדיעה, אבנרי אורי מגיע הנ״ל פט
 לדון ושיש עקרונית הזו שהבעייה

 מסכים אני כאן עד ראש. בכובד בה
בכל. עימו

 מגיע הוא המאמר בסוף אולם
 כינון היא הבעייה שפתרון לדיעה,
 כדי מקצועית; צבאית שיפוט מערכת
 ובין כחלטורה״ ״משפט בין להפריד
פרטיים. בעניינים צבאי שיפוט

 איתו מסכים אני אין זו ובשאלה
 הכללית הסוגיה :עקרונית מבחינה

 :היא כאן להעלות רוצה אני אותה
 מערכת בישראל דרושה בכלל האם

ז צבאית שיפוט
ב (באירופה, ההיסטורי הנסיון

 בדרום־אמרי־ ובעיקר הקרוב מזרח
שיפוט שמערכת בבירור מראה קה)

 תמונה ■

מכמתית
 ״תקדים ,1833 הזה״ ״העולם
 האיס- ארצות יוצאי על מסוכן״,

בצה״ל. לטובה המופלים לם
 על דעתכם את קראתי רבת בפליאה
 המיזרח עדות בני של לטובה ״הפלייתם
לכת שצירפתם התמונה לדעתי בצה״ל״.

 מה בעיני חידה ומהווה מגמתית היא בה
 בולטות באותיות לה להדביק מצאתם
באותיות ומתחת בפעולה״ צה״ל ״חיילי

: ! ת. נ ג1רז/)\ מ כו/

מס
שהוא

̂קנס
 הכלכלי יועצו עם מה זמן לפני שבתי 

במש דברת, אפרים מר שר־האוצר, של
בירוש האוצר בבניין האחרון של רדו
 ״למה השאלה את בפניו העלייתי לים.

 מיניה לי ענה דברת ?״ מס־נסיעות־חוץ
 שקל ומם המיסים ככל מם ״זהו וביה:
 ואכן, ?״ ״האמנם תהיתי אותו.״ לגבות

 להלך מאלפת שהיתה השיחה של בסיכומה
 בממשלת־ישר־ מסויימים בחוגים מחשבה

 מן לחלוטין שונה ולגישה אחד מצד אל
 ״מסכים — מסקנתו היתד■ השני, הצד

בל זו ולא הקטן, לאדם קנם שזהו איתך
 אפילו שאציע אלא לי איכפת לא שזה בד

 שיעורו.״ את להעלות
 שר־ אמר הרבות מהצהרותיו באחת

יצ שעברה בשנה כי ספיר פנחס האוצר
 179 שמיים, שומו ישראל, גבולות את או

וה הגבוה שמס־הנסיעות ישראלים אלף
 מתוך נצא אפילו הרתיעם. לא במינו יחיד

 נכון הוא השר מסר אותו שהמספר הגישה
, ישראלים 179.000 יצאו ושאכן ם י נ ו  ש
שה יותר, מדוייקת שנייה, בבדיקה נמצא
 הוא הזה המספר גדול: איננו כלל מספר
המדי תושבי מכלל אחוזים 6 הכל בסך
 שנים 16מ־ פחות לא לפיכך ויעברו נה,

 פעם יזכה בישראל תושב שכל עד טובות
בת־ זאת — בלבד לסיני ולא לצאת, אחת




