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מכתבים
חאגגריס את צריך ?א

 וכאזחד הזה, העולם של ותיק כקורא
 אורי של הפוליטיות דיעותיו של מושבע
 תשומת־ליבכם את להפנות ברצוני אבנרי,

 ידיעות בעיתון התפרסמה אשר למודעה
״מגיי נכתב: ובה כשבוע, לפני אחרונות

ב האווירית בתעשייה לעבוד אנגלים סים
 לשבוע ליש״ט 100 להם מציעים ישראל:

ודמי־טיסה.״ מגורים וכן
 מיב־ בתור האווירית בתעשייה עובד אני

 עבור חלקים המייצר באגף נאי-מטוסים,
עוב הרבה אלינו הביאו לאחרונה הכפיר.

 מיק- בעלי הם אלה עובדים מאנגליה. דים
 גם שזהו (מיבנאות־מטוסים, לא־מסובך צוע

מרווי שהם שמועות דש מיקצועי־שלי),
 הרבה כלומר, לשעה. דולר שמונה(!) חים

בידיעה. שמצויין ממה יותר
 באגף לא אחד, טכנאי אף ביניהם אין
 שאנו, הוא מכל והמצחיק מקום. מכל שלנו

 -העבודה. את אותם מלמדים הישראלים,
ה בתעשייה עובד שאני לציין ברצוני

 ומשכורתי שנים. לחמש קרוב אווירית
ממש כרבע — ברוטו לירות 12 לשעה
מל אני(!). שאותו אנגלי עובד של כורתו

לעבוד. מד
כשדור כזו, בתקופה שואל: אני ובכן,

 — החגורות את להדק מהפועלים שים
 כל־כך מאנגליה לעובדים משלמים מדוע
 הישראלים, שאנו, עבודה עבור הרבה

בקלות? לעשות יכולים
 הזה העולם מצד לפעולה מקווה אני

זה. בנושא
ב בידיעה ר,מצויץ לשכר אשר אגב,
 של לשכרם מוסיפים שאם ייתכן עיתון,

ש הוצאות־הטיסה את האנגליים העובדים
 התעשייה חשבון על שם, שכתוב כפי הן,

ל דולר לשמונה הסכום יגיע האווירית,
שעה.

תל־אביב ע., מ♦
ציכורי מיטוט־חסד

 אודות רבות ונכתב דובר לאחרונה
 האחד נוטל שבה — אישית״ ״מיתתיחסד

 כדי זולתו את להמית הזכות את לעצמו
 רשותו בלי אפילו — מייסוריו לגואלו

 ב- שגם דומני הניתן. של בקשתו או
 בנושא. שונות דיעו-ת נכתבו הזה העולם

 — עימו ודעתו מצפונו — אדם שכל ודאי
לשלילה. או לחיוב

עקרונית המעשה את המחייבים לאלה

 נוהגי מתחום שאלה מפנה הייתי ומעשית,
 מרצח! לאיו־ערוך קלה שהיא הציבור,

 במיטוט לסייע חובה, או מותר, האם
? פנה אשר בכל נכשל אשר ציבורי מישטר

 במצבו היטב ומכירה יודעת הסביבה
 (על- הוא-עצמו רק — ציבור אותו של
ה מהדוגמה החולה של התייסרותו אף

 ואין האמיתי, במצבו מבחין איגו מקורית)
 המסקנות, להסיק האומץ או היכולת לו

הפועל. אל להוציאן לא ובוודאי
 לסייע חובה או מותר האם — כזה במצב
 ציבורי אפס-אונים אלמנט של במיטוטו

 לו לתת מחייב הציבורי המוסד או שכזה,
ת־עצמו? בכוחו בייסוריו׳ לגווע

ב אלא בחיי-אדם, מדובר שאין מאחר
 הסיוע הרי — התארגנותם דרכי שינוי

 ועד השורש מן הריקבון מיסגרת למיטוט
 אחרת להיערך למתארגנים תסייע לצמרת,

 אשליות, מפאת עושים שאינם דבר —
יאמרו״. ו״מה פחדנות קוצר־ראות,

 ב־ ההתארגנויות של שההיסטוריה דומני
 ולא כאלה. דוגמות מלאה ארץ־ישראל

 מחיי־הציבור אלא — הרחוק מהזמן רק
 יתייחס אבנרי שאורי הראוי מן העכשוויים.

ציבו גופים על ממאמריו באחד לנושא,
ושקיעתם. עלייתם — ריים

מאוחד עירחרוד ליבנה; עמי
מומחים? מממשלת מפחד מי

 ממשלת רעיון נגד העצבניות התגובות
 בעיתונות, ביטויין שמצאו כפי המומחים,

 עלינו, הבאה דיקטטורה על הדקים הרמזים
 ולהסביר להגיב אותי הניעו ליצלן, רחמנא

הרעיון. את
 שבו במצב היום נמצאת ממשלת־ישראל

 לתפקיד מתאים אינו משריה הגון חלק
מ חששתי אילמלא למלא. נועד שאותו
 כאן להביא יכול הייתי מישפטית, תביעה
 מינוי אופייניות. דוגמות שמונה לפחות
טהו פוליטיים שיקולים לפי נעשה השרים

 בכישד מינימאלית התחשבות וללא רים,
 אפור מיפלגתי שעסקן המחשבה ריהם.
 בי מעוררת שר, להיות אחד, בוקר יכול,

כאחד. ודאגה צמרמורת
 חוג תפישת לפי ממשלת־מומחים, מהי

ממ להיות בהחלט יכולה זו לנו? איכפת
ה כללי־המישחק כל לפי נבחרת, שלה

 היום, לנהוג בניגוד כיצד? כיום. נהוגים
 את לקבל ראש־הממשלה דשאי יהיה לא

מוע ואת שבקואליציה המיפלגות מועמדי
מועמד כל אוטומטית. מיפלגתדשלו, מדי

תב1נ ע *ב בו ש ה

ה ש ב ל חו שבון ע ה ח ל ש מ מ ה
לעבו קום השכימו אשר פועלים,

 וטרחו ,30.5.75 השישי ביום דתם,
 חד- לשמוע כדי מקלט״רדיו להפעיל

מר בבשורה להתבשר זכו שות״בוקר,
ביותר. נינה

 הבשורה התחלקה בישראל, כרגיל
הטוכ- ומקל. — סוכריה :לשניים

 מס״ההכנטה חישובי כי חיתה ריה
 כבר יחושבו 1975 לשנת לעצמאיים

 בן- המלצות לפי באפריל האחד מן
חו לשלושה במט הנחה כלומר שחר,
 ממיל- מוחלט ופטור נוספים, דשים

ווה-מילחמה.
 שייווצר הגירעון את לכסות כדי

 המקל בא — הטוכריה מן כתוצאה
ל מילווה-המילחמה שב״בשורה״.

 יהפוך אפריל-יוני לחודשים שכירים
יוחזר. ולא מט,

 קולקטיבית ענישה דבר של פירושו
 דו״ח בגלל (אולי השכירים כל את

ה על 121/41־ של תוספת-מס נאדל),
 הראשונה. הלירה מן החל הכנסה

 המרוויח בנים שני עם נשוי כן, על
 ישלם לחודש, לירות אלפים שלושת

 של שולי מס אפריל״יוני בחודשים
 וה־ המיליונרים בעוד בערך, פ0ג/4*

 של מוגבל מט ישלמו מיליארדרים
ה האדונים של וידם מכסימלי. >0*

 הודם, ירום ורביו״וביץ, רביו נכבדים
גטוייח. עודה

לי אלפים חמשת שירוויח שכיר
 ח- את יעבור שלו השולי המט רות,

שמר באלה הפגיעה הלאה. וכן ,70*
יו עוד לירות 3000ל־ מתחת וויחים

שעוב מאלה רק דוגמות הבאתי תר.
>.0ח-* את רים

זוהר מרדכי
נשכרים ייצאו כולם

 זה עניין מעלה הייתי לא אולם,
 תשלום שימחת את להעיב כדי רק

 שכאן אלא הקוראים, של מס״העושק
 שבועיים־שלושה לעשות — הצעה יש

 ההצעה הממשלה. על״חשבון חופש
בתכלית. פשוטה

 תשלום־שכר, ללא מעבודתך היעדר
הממש ואת האוצר את הכית וכך
נעדר אתה אם כי בנישקס״חם. לה




