
מכתבים
*

 לקוסמטיקה. מקום דווקא יש במישמעת
ה מסויימת, מסימליות חלק הוא צבא

 העובדה ושלמותו. העם אחדות את מביעה
 מרושלת שהופעתם בכירים קצינים שיש
מרו הופעה להסביר או לתרץ יכולה אינה
התו ממדי גם פשוטים. חיילים של שלת
 להיווצר שיכול כפי גדולים כה אינם פעה

ה חיילים אלפי יש הכתבה. מן הרושם
 על-ידי הוטרדו לא שמעולם היטב לבושים

 — הרפויה המשמעת הצבאית. המישטרה
 בלתי- חלק הם והגניבות הפשע שהסמים,

 שנשחק לערך ביטוי היא — ממנה נפרד
 והבראתו ושיקומו יום־הכיפורים במילחמת

 ב־ לקחים להפקת מהמאמצים חלק הם
 לשרת השאיפה מהמילחמה. כתוצאה צה״ל
 לאומית, שאיפה להיות צריכה זה ערך

פנים־צבאי. הוא בה שהטיפול למרות
תל־אביב קונפורפט, יהודה

• • •
חובה ניטרוגליצרין

(ה בעתונכם הציע אהרון יוסף הקורא
הממ ישיבות את לנהל )2093 הזה עולם
 לחסוך ובכך איכילוב מבית־החולים שלה

 למחות ברצוני מיותרות. הוצאות למדינה
רא הנ״ל. שבמיכתבו הצורב העלבון על

 כי בסוגריים לכתוב חייב היה הוא שית,
 ולא הומורסקה או פיליטון הוא מיכתבו

 להציע יכול הוא כיצד ושנית, הצעת־ייעול.
 על-ידי יכוסו הממשלה ישיבות שהוצאות

עצמה שהעיריה בזמן בו תל־אביב, עיריית

למיניהם? בבנקים ממשיכות־יתר סובלת
 שדה- גם שייבנה להציע שכח אהרון מר

 כך איכילוב, בית־החולים גג על תעופה
 לטוס החולים מהשרים שר יוכל שלפעמים

בעיותיו. לסידור לחו״ל
לאג בית־החולים את לחלק מציע אני

 הנא- מזה זה יופרדו שבהם שונים, פים
 והעצ־ אחד באגף והג׳וזפינות פוליאונים

 הלאה. וכן אחר באגף והאלימים בנים
 תושב שכל חוק לחוקק חייבים מזה חוץ

 לקחת חייב הכלל, מן יוצא בלי ישראלי,
 ניטרוגליצרין: כדורי שלושה יום מדי
 בשקט, עבר שהלילה אחרי בבוקר, אחד

 הערב, עיתוני קריאת לפני בצהריים השני
כותרת. בעלי שצופים לפני והשלישי

תל־אביב ;בון, מ.

 אם לציין הוא גם שכח נבון הקורא ס
הצעת־ייעול. או פיליטון כתב

 והמשופר העליז רוחו מצב אומנם אם
מהת נובע בגין מנחם ממשלתנו ראש של

בעיתו שהתפרסם כפי מקבל, שהוא רופות
ההז הליכוד לממשלת הזדמנה הנה נות,

מו את ולתמיד אחת פעם להעלות דמנות
 ייהנה בגין מנחם שרק למה העם. ראל

 לנו יש, מה הזמן? כל עליז ממצב־רוח
 בדיוק מיסים משלמים אנחנו מגיע? לא

כמוהו.
 נוסו המוראל לשיפור שהגלולות אחרי

שהממש הדין מן בגין, על־ידי בהצלחה
 שאם מובטחני לעם. גם אותן תחלק לה

הענקת על שהמליץ לפני זאת עושה היה

 היה העם כל בן־ציון, ליהושע החנינה
בעליצות. לו מריע

אונו קריית גלס, חייט

דרוזית פרופורציה
ב בעיתונות, התפרסמה שעבר בשבוע

 שיתוף- מיקרה חשיפת ובטלוויזיה, רדיו
מחב אירגון עם דרוזים שני של הפעולה

 כלי־התיקשורת המערבית. מהגדה לים
 היות על הוא כשהדגש המקרה על זעמו

דרוזים. החשודים
 רבים מיקרים לי ידועים תפקידי בתוקף

 בשירות היותם בעת שנפצעים דרוזים על
ה העדה מסירות על לדבר שלא צה״ל,

המישו בכל הישראלי לשילטון דרוזית
בפעו צבאי, תרגיל בסיום כשמדובר רים.

 למען ופצועים בהרוגים או מיבצעית לה
 מיעוטים״. ״בני תמיד יכונו הם המולדת,
ב וכמובן בעיתונים, דרוזים יש פיתאום

 על קראתי לא פעם אף מחבלים. של הקשר
המון. יש דרוזים מחבלים אך דרוזי, קצין

 אינה אשר פוגעת, התייחסות זו לדעתי
 לעדה יחסנו להיות צריך מה נכונה מלמדת

ל נכונה פרופורציה לתת יש הדרוזית.
דברים.

יחיעם אדלר, רוברט

 מאמרו את לקרוא במיקצת מוזר היה
 על במעריב בטלהיים אבי העיתונאי של

היה המאמר ריגול. ברישתות ישראלים
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