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באוטובוסים .כיוון שאינם עושים זאת ,אין
מנוס מהמסקנה שיש להם עניין לשלם או
שמקומות־העבודה שלהם משלמים להם
עבור אחזקת ריכבם .אז שלא יבלבלו את
המוח.
שפרה מיכאלי ,תל־אביב
הצעד הבא של הממשלה ,אחרי אישור
חוק העלאת ביטוח־הרכב ,יהיה ככל הנר
אה תביעה מבעלי־הרכב לכסות את כבי
שי המדינה ,ולרפדם בשטרות של כסף.
כך זה נראח .וזאת אינה בדיחה .כי במ
דינה הזאת ,כל מה שמצלצל כמו בדיחה
הופך למציאות.
ישראל בסרגליק ,תל־אביב

זה לא פייר!
כד .לחי ליגאל לביב ,על שהגיש את
תלונתו במישטרה נגד שר־חשיכון אברהם
עופר .אני מייחל ומאחל שתצלח דרכו.
אשר עמיר ,באר־שבע
זה לא פייר .אדם עשר .שנים רבות
בשירות הציבור וסוף־סוף הגיע למישרת
שר ,ואז הבן שלו מקבל עבודה בהיקף
של כמד .מיליונים .אולי מחר הוא כבר
לא יהיה שר ,אז מה יהיה על המיליונים ו
לא צריך לעלות עליהם .זה לא פייר.
דכי וגנד ,תל־אביב

מוהר לשקר לשכירים!
ממשלת ישראל ניצבת כחומר .איתנה
כנגד כל התביעות להטיל ■מס גם על
ההון ,ולא רק על השכר .אחת הטענות
של שר־האוצר יהושע רבינוביץ היא ,ש 
הממשלה אינה יכולה להפר את התחיי 
בותה לרוכשי האיגרות הצמודות ,שריוו-
חיהם יהיו פטורים ממם ,שכן אם ■תעשה
זאת תאבד את אמינותה.
זוהי בדיחה .שכן ,כאשר בוצעה הרפור 
מה נתן לנו שר־חאוצר את המילה שלו,
שהממשלה תיישם את כל סעיפי הרפורמה
במם ,כולל שיעורי המיסים המופחתים■
והנד .עתה אנו מתבשרים כבר על כוו
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נת האוצר להעלות את שיעורי המם .ה 
ממשלה נתנה את הבטחתה גם למקבלי
הקיצבאות מהביטוח הלאומי ,שקיצבאות
אלה יהיו צמודות לאינדכם על־מנת ׳להב
טיח את ערכן הריאלי .והנה שמענו על
כוונת חכמי האוצר ,להצמיד את קיצב־
אות הזיקנד .והילדים למדד רק .7070,-1
מר .שמסתבר מכך הוא שכאשר הממ 
שלה נותנת את הבטחותיה לבעלי-ההון,
היא רואה את עצמה חייבת לשמור על
ההבטחות .אולם להבטחות הניתנות לצי
בור השכירים והנזקקים אין כל ערך.
מיכאל כגן ,ירושלים

עוגמת־גפש מיותרת
פרסום פלד.
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יוקרה.
המילה המתאימה יותר מכל לתצוגת החורף
הבינלאומית באיוניר .איכות גבוהה ,מבחר עצום
ואופנת לונדון ,פרים .רומא ותל־אביב ,הופכים
את הקניה לחויה שאסור לו להחמיץ.
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הנני פונה אליכם בשם מרשי ,מר שמ
עון ערבליך .בגיליון עיתונכם )העולם
הזה 44ס (2פירסמתם דברים ,שמהם מש־
יתמע כי מרשי שילם למר ידלין סך של
 100אלף דולר .הוא מעולם לא שילם סכום
בלשהו למר ידלין ,יפירסום הדברים גרם
לו נזק רב ועוגמת-נפש.
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עו״ד ,תל־אביב
• אילו קרא מר ערבליך שוב את
שנאמר בכתבה המוזכרת ,היתה נמנעת
ממנו עוגמת־הנפש .בכתב נאמר כי ״לגבי
עיסקת ערבליך ,מצויות עדויות שלפיהן
שולם לאשר ידלין סך  100אלף דולר'.
לא נאמר באותה כתבה כאילו מר ערב־
ליך הוא ששילם לידלין  100אלף דולר
או כל סכום אחר.
העולם הזה 2048

