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מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 כמו ממש לשלום מהמאבק חלק אינו
 ז לשלום ממש הקוראים מאמרים פירסום

 למאמרים מקום למצוא היה ניתן אם
 שנה, 25 שלפני העיתון עמודי 16ב־ כאלה

 מקום להם למצוא וצריך שאפשר בוודאי
היום. של העמודים 56ב־

יפו פרנקפורטר, דוד

 שבוע אחרי שבוע שלום. הזה העולם
 ומתקשה ליד שלך הגיליון את לוקחת אני

השבו אתה אם להחליט לי קשה להחליט.
 הראשי, השער הוא אותו שמאפיין שמה עון
 רואה אני האחד בצד האחורי. השער או

 מוצאת אני בהתגלמותו. הדיבור חופש את
 ושוב שוב ואני פנים״ משוא ה״ללא את

 חופשית שבעיתונות החשיבות את מבינה
 אני ואז יותר. טובה חברה יצירת למען

 אבנרי, אורי של המאמרים כל את קוראת
 אני דיעותיו עם מסכימה שאיני אף ועל

 את קוראת אני שבהם. מהעומק מתלהבת
 על הכתבות את הצבאיות, הפרשנויות

 הסאטירי המדור את השחיתויות, גילויי
 הספרותי המדור את ניב, קובי של המצויין

 עיתון שקראתי אומרים, איך מרגישה, ואני
חזק.

 מוצאת אני השער של השני בצד אבל
 הרדיפה את הדיבור. שבחופש הרע את

 שהיו כתבות מוצאת אני שערוריות. אחרי
 או להימון כמו לעיתונים יותר מתאימות

 איך מבינה לא אני המישטרה. וזדשווז
 יכולים שהזכרתי כמו מצויץ חומר לצד

 אם עיתון. זהו, כאלה. דברים להתפרסם
 הסוף עד איתם תלך אז יתרונות לך יש

 עוד למשוך איד על (גם) תחשוב ואל
 רוב שגם בטוחה ואני — אני קוראים.
שלך. הראשון בחלק מאמינים — קוראיד

הרצליה רותם, !ה.

לישון נותנים לא
ונל שחיתות פרשיות ■החושף כשמעון

 שיתפרס־ שראוי לי ־נראה הצדק למען חם
החיי קבילות נציב של התנהגותו את סו

לסקוב. חיים (מיל.) רב־אלזף לים,
 ב־ בצה״ל שיריתתי 1975—1976 בשנים

 ;במקום שירותי !בעת בצפון. יחידת־שדה
 קבוע. שינה מקום קבלת מפניי נמנעה
 הכם־ בין הנפילה בשיטת נעשה הדבר
 שינה מקומות לי היקצו מפקדים אות:

אלי להגיע לי איפשרו לא פיקודיהם אך
 כך. על הדין את נתן לא מהם איש הם.

 לשרת זאת, לעומת !נדרשתי, זו בתקופה
כ היום. בשעות האחוזים במאת כחייל,

 פקודות, לבצע בתגובה, ׳סירבתי, אשד
בל תקופה ימי ארבעה וצברתי נשפטתי

השירות. בתום להחזירם שעלי נמנים, תי
 צה״ל של התלונות נציב בפיני קבלתי

 בלתי שאני בנימוק נדחתה קבילתי אך
 לא זה. מעין נקמיוק מבץ אינני מסודר.

 על ערערתי זה. מסוג עבירה על נשפטתי
ש והתשובה הקבילות נצב של החלטתו
 התיק הסתיימה, החקירה הייתה: קיבלתי

 הקבילות נציב למעשה הכיר בכך נסגר.
והת מחייל שינה מקיום מניעת בחוקיות

 אני זו. עבירה מביצוע מפקדים עלמות
פניו שכל העובדה בעקבות אליכם פונה

או נכשלו. הצבא במיסגדת זה בנושא תיי
יועיל. בעתונכם פירסום לי

דורות קיבוץ רכים, אהוד

במחתרת כניכה
(ה בעתונכם שהופיע לתשקיף בקשר

 בכרטיסי־ המחסור בדבר )2091 הזה עולם
 את להפנות ירוצה אני בת׳ל-אביב, חניה

 בכלל הפסיקה שהעירי לכך ׳תשומת־ילבכם
 שעה, לחצי חגיה■ כרטיסי ולשווק להפיץ

 מפיצה היא כה. עד מקובל שהיה כפי
 שלימה/ לישעיה חניה כרטיסי דק מעתה

ה כרטיסי ממחירי כפול כמובן שמחירם
שרי החלטה בעזרת כך, •שיעה. לחצי חניה

 פשוט עליה, החלים מי יודע ״שאינני רותית
■ה מחירי את תל-אביב עיריית העלתה

 לחנות שרוצה מי גם כי ב־ס/״סס!, חניה
 בלבד, דקות לעשר רשמי חניה במיקום
 שעה של חניה עבור !לשלם מעתה ■ניאלץ

כה. עד שהיה כפי ישעה, חצי עבור ולא
 גזי- נגד להתריע חייב שעתונכם דומני

 אינם ■המכוניות בעלי הציבור. ״של זו לה
 של הפירסומת מבצעי את לממן חייבים

 את להעלות ירוצה הוא ואם ראשיהעיר
 בגלוי זאת שיעשו החניה, כרטיסי מחיר

׳במחתרת. כגנבים ולא
תל-אביב רוזן, מאיר

2093 הזה העולם12


