
מכתבים
)10 מענזוד (המשך
 מנהל* לשרים׳ בניגוד עתונכם. עמודי

 אינו לפנסיה היוצא בבית־׳חולים מחלקה
 ב- מחקר בעבודות אפילו להמשיך יכול

 65 בן היותו שעובדת למדות בית־חולים,
ת לירידת בהכרח גורמת אינה ש ה מ

שכלי.
 אישית, עליהם יודע שאני מקרים, בכמה

 ובמקומם לפנסיה, מנהלי־מחלקות יצאו
 דרום־ או מארצות־הברית1 רופאים הביאו

 להתריע. צריכים זו תופעה נגד אפריקה.
 עשר העובד צעיר, שרופא ייתכן לא

 תורו מגיע בו לרגע ומגיע במחלקה שנים
 בעובדה ייתקל המחלקה, ניהול את לקבל

 וממנים גילו, בן רופא מחו״ל שמביאים
 לרדת כדאי כזה שבמצב ברור מעליו. אותו

 לחזור היחיד הסיכוי זה לארצוודהבדית.
מחלקה. מנהל בתור לארץ
ה משכורותיהם את לכך להוסיף אם

ל אפשר הצעירים הרופאים של מגוחכות
ב נוכח הייתי לירידה. הסיבות את הבין

 הקודם בתפקידו ספיר פנחס שניהל שיחה
 שבמהלכה הרופאים, נציגי עם כשר־האוצר

הנמו משכורותיהם על הרופאים התלוננו
 מה אין הרופאים ״לכם :ספיר אמר כות.

 באופן גם !מקבלים כולכם הרי להתלונן,
 מודה המדינה :המסקנה בבית.״ פרטי
 אך מרמים הרופאים שבל יודעת שהיא

בנדון. כלום עושה לא
ר, עמום שוויץ לחאן, סטודנט, כ

 (העולם לבן בחלוק שחור שוק הסידרה
 היו איפוא מדהימה. )1935 ,1934 ,1933 הזה
 שלנו? הבריאות שרי הללו השנים כל

 כל אין האם ? מתרחש !מה ידעו לא האם
 חמור מחדל בבחינת האחרונים הגילויים

ן הדין את עליו לתת חייב ששד־הבריאות
במי חובתו ידי יצא ודאי שר־הבריאות

 הוכמן בפרופסור שתמצא ועדת־חקירה, נוי
 תשלומים של השיטה אבל לעזאזל. שעיר
תשתנה. לא אישפוז עבור לשולחן מתחת

תל־אביב דויזמן, אכי

גדוים מוישח
הוא מה ידע ־שספיר כשמש בחור עתה

 או מקבל קרלטון מלון בעל גרוס משה מר1
 התיירוו שר מידי מוכר״ ״תיירן תעודת

קול משה מר

גרוים מוישה
)19.9.74 (מעריב,

 פזישה לא הוא קול ״משה באמרו: שח
גרויס...״

תל־אביב קופלוביץ׳, יוחנן
 כיקזרת
חזה״ ״חעודם

 אני כותבים שאתם מהכתבות הרבה
 לא מפרסמים שאתם חומד והרבה קוראת
בכלל. מעניין
מ נתחיל .1934 גליון את לדוגמה קחו
 החומד כל דעתי לפי הארץ. זו עמודי

 עליו הנייד את שווה לא הזה שבמדור
 זה לעומת יקר קורא מדוד מודפס. הוא

המוזכ הידיעות בשתי אמיתי. חומר מלא
חוקרת. כעת המישטרה בו, רות

חומד :קשקשת
ולמח לדימיון טוב

ש חבל רק שבה,
מע שאתם הפרסים

 לקולנוע הם ניקים
דרייב־ התל־אביבי

ה יעשה מה אין.
בחיפה? חגר זוכה
שתתנו מציעה אני
כספי. פרס

נ אנשים: מדור
ה אבל גמור, סדר

ה מה היא שאלה
לבין בינו הבדל

7 תמרורים
אני אבנרי אורי של המאמרים רוב

 דו- הוא עליז: דיעה לי יש קוראת, לא
ה הוא שרבץ נותב הוא פעם פרצופי.
 ו* ראש־ממשלה להיות המתאימה אישיות

הייתי אם אותו. תוקף הוא זח .אחרי
הייתי זה, מכתבי את תפרסמו ש בטוחה

נוספים. מיקרים מפרטת
 מגיע :ברפואה חשוק-השחור על הכתבה

 שגיליתם הראשונים אתם לשבח. ציון לכם
השערורייה. את

 הרבה לעבור צריך עיתונכם בקיצור,
גילויים. והרבה פוליטיקה פחות ליטוש.

אן חיים קריית הדדוגו, לוסי

כידוגו


