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 הסיגריות וגם אחת ורה

 מגולם ביותר וסורסנ׳וות
 ס״ז סופרקינג

 אמריקאית תערובת :
דובק תוצרת

מכתבים
)7 מעמוד (המשך

שמו את רק ככתבה הזכרתם האמנותית,
 לחברתי גרמתם ובכך מד׳ן, שבע של תיהן

 -שהיא מחילון, 15ה־ בת בלוד ראובית —
 באליפות־ ישראל את וייצגה חדישה עולה

 תיאר, ולי, ,1973ב־ באמסטרדם העולם
 עוגמת־נפש — מחיפה 15ה־ בת קן־תור
 לי שידוע למרות וזאת׳ ריגשית. ופגיעה

 המאמנת. על־ידי לכתב ניתנו ששמותינו
הטעות. את לתקן אבקשכם

 חיפה קן־תור תיאה
 המתעם־ את רק זיהה הזה העולם >•
 הצער, למרבה בתצלומיו. שהופיעו לות
ובלוך. קן־תור הקוראות צולמו לא

ה5ו9ה תקופחרציכון
 מקרב. מס־ההבנסה נציב מינוי בעניין
 :להעיר ברצוני העובדים,

 בעלת מסועפת, מינהלית מערכת כל
ש ומחייבת, מצדיקה גדולה, הירארכיה

וניס כישורים בעל שהינו בה, עובד לכל
 לפיסגה. להגיע והאפשרות הסיכוי יהיו יון,

שלו מ״אנשי מבחוץ, ה״הצנחה״ שיטת
 שסופן דוגמות די לצערנו, הביאה, מנו״

ה הדוגמות חמורים. וזעזועים כישלונות

דוד מזכיר
מצערת הצנחה

בדירקטוריו מנהלים מינוי של אחרונות
 בלבד, הממנים לאישים נאמנות לפי נים,

ה בפרשיות וכישלונות לגילויים הביאו
האחרונות. כלכליות

 ממנים שרים כי העובדה, ומוסכמת מוכרת
 אולם נוספים. בכירים ותפקידים •מנכ״לים

בכי שפקידים התופעה, מוכרת לא עדיין
 יחתמו שאלה כדי שרים, ״ממנים״ רים
 לאותם הרצויים ממשלתיים מינויים על

בלבד. בכירים פקידים
״תקו הקובעות הוראות שקיימות כשם

 ■בכירים פקידים על האוסרת צינון״ פת
 ומוסדות חברות לשירות לעבור בממשלה
 איתם בקשרים היה שהעובד פרטיים,

 יש כך המדינה, בשירות תפקידיו בתוקף
 לקבוע וציבורית מוסרית והצדקה תוקף

 השוק מן ההפוך, בכיוון זהה תקופת־צינון
המדינה. לשירות הפרטי

אביב תל־ דוד, מתי
פ?פטיגים7 6; התיישבות

 היהודית, שהאוכלוסיה הרושם מתקבל
 אנשי כדוגמת שבה השמאלנים ואפילו
 פעולת עם ומשלימים מתרגלים מוקד,
 מעטים רק בפיתחת־רפיח. הבדואים נישול
 הראשונות שהיריות מבינים כנראה, מהם,

 בארץ־ישראל היהודי-ערבי הסיכסוו של
ארי נושלו כאשר ,לתיירות כבר התחילו

 לאחר ממקור־פרנסתם דלים ערביים סים
יהודים. על-ידי נקנתד! שאדמתם
 אחת נבונה הומנית דרך דק קיימת
בהת אותם לשתף יש הבעייה. לפיתרון
 בדואיים מושבים גם ולהקים יישבות,
 היהודים, של לזה שווה ובתקציב בתנאים
 גם בובר. מרטין הפילוסוף של כהצעתו

 צריך בביקעת־הירדן, ההתיישבות לגבי
מושבים. במיסגרת פלסטינים שם ליישב

 לדעתי, צריך, כולל, מדיני להסדר עד
 אם כלומר, ההדדיות. עקרון על להכריז

 יהודים אלפים עשרת לדוגמה, יתיישבו,
 לעשרת להרניר צריך ושומרון, ביהודה
להת ושומרון מיהודה פלסטינים אלפים

 ולהקצות הירוק, הקו גבולות בתוך יישב
 באותה להתיישבות, ממשלתית קרקע להם

ושומרון. ביהודה ליהודים שהוקצתה כמות
אפק קיבוץ שטיפמן, אפריים

1968 הזה העולם10


