מכתבים
)המשך מעמוד (8
מבקש לרדת מהארץ .הם ״נפולת של נמו 
שות״ .אך כשיגיע הקץ ,והראשונים שיב 
רחו יהיו המנהיגים ,זו תהיה ודאי בחי 
רה נבונה ומתן דוגמה אישית.
אגב ,לדעתי מותר גם לרמטכ״ל להביע
את דעתו הפרטית ,אפילו אם הוא מדבר
שטויות.
יופי קאופמן ,גבעתיים
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המוכים לפיס!
בעיקבות הידיעה על כך ששכרם של
טייסי אל־על מגיע לעיתים קרובות ל-
 100אלף ל״י לחודש ולפעמים אף ליותר,
סכום השווה בערך ל־ 23משכורות שלי

שאני מרוויח בתור פועל ,הגעתי למס 
קנה שאם אני רוצה לחיות ברמודחיים של
טייס באל־על ,אני יכול לעשות זאת רק
דרך הטוטו או הפיס ,אם רצוני להישאר
אזרח ישר .השאלה  :למה לי יש סיכוי
של אחד ממיליון או שני מיליון לזכות
בפיס ,והטייסים מרוויחים סכום כזה כל
כמה חודשים י
מאיר מני ,באר־שבע

איש השנה
זריזים מקדימים .איש השנה — ח״כ
אברהם מלמד ,שאמר :״ההבדל בין ההח 
לטה הקודמת של מועצת המפד״ל לבין
החלטתה עתה ,הוא כמו לבחור בין סרטן
לשחפת.״
ד״ר שדומי אכינרי ,ירושלים

סמחמ1סם

נסית להפטרסחו
ולא הצלחת??

מה לעשות בווילה ?

אנחנו נחסל את הזזקיבז
נסי פעם אחת את הדרך המודרנית והבטוחה
_
להשמדת הדוקים
לאחר חיטוי שלנו)שאורך כ־ !/2שעה( את מקבלת
תעודת אחריות לשנה .לא יהיו דוקים בביתך!
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הדברת
מזיקים
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המתנה היפה ביותר
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ציפוי דלתות וקירות

כקורא קבוע של העולם הזה רציתי
לציין לשבח ,שאתם היחידים שמפרסמים
ידיעות ותלונות נכונות וצודקות של אנ 
שים מפשוטי־העם ללא אפליה ומשוא-
פנים ,ועל זאת בירכתי — המשיכו והצ 
ליחו.
בעיתונות פורסם כי הרמטכ״ל החדש,
רפאל איתן ,ראוי לכל התישבחות ולאהדת

לעומת התנהגותו הצנועה של הרמטכ״ל,
ראיתי בהעולם הזה וכן בעיתונות היו 
מית ,כי לנשיא הקודם אפריים קציר
מחפשים עתה דירת־שרד חדשה ומפוארת,
וזאת אחרי שהוא סיים את כהונתו כנשיא
המדינה ולמרות שיש לו דירה יקרה ב 
מכון וייצמן .הוא יקבל גם כל מיני ט ר
בות־הנאה ,כמקובל במדינת ישראל ה 
ענייה .עולה על הנשיא ישראל ישעיהו,
שהיה בקדנציה הקודמת יו״ר הכנסת )שכל
תפקידו היה לדפוק בפטיש — אכן תפ 
קיד אחראי ,קשה ומסוכן( ,ועכשיו הוא
דורש לזכות בדירת־השרד המפוארת
והוקרה ,ונתן הוראה לחדש את כל הרהי 
טים והשטיחים.
למה מגיע לו כל ז א תי הרי יש לו עוד
וילה ,שגם אותה ריהט ,שיפץ וחידש על
חשבון המדינה )קרי משלם־המיסים( ! עכ 
שיו הוא ניאות ,ברוב חסדו ,לשלם תמו 
רה אפסית עבור דירת־השרד שהוא רוצה
לרכוש לעצמו.
אני רואה בזאת שחיתות וביזבוז כספי
ציבור משלמי־המיסים במדינה ,וחובה
להרים את הקול בכל המיקרים החורגים
מן המוסר והנורמה של חיים צנועים ומכו 
בדים ,ובפרט כששר־האוצר ועוד שרים
רבים דורשים מהאזרח הפשוט להדק את
החגורה עוד ועוד .עד מתי נחשה ונבליגי
לאור המיקרה של קיפוח אזרחית קשי 
שה ,עניה ובודדה ,על־ידי הפקעת מגרשה
לצורך הציבור )הגס שוסטרמן( ,והרצון
לפצותה במחיר זעום ,אציע כי העירייה
תפקיע )או תרכוש( את הווילה השנייה של
מר ישעיהו במחיר המקובל ,ותעביר או 
תה לרשותה של הגב׳ הנ״ל .כך ,בירייה
אחת ,נצוד שלוש ציפורים  :הגברת שום-
טרמן תקבל את חלקה הראוי ,מר ישעיהו
לא יגזול את כספי הציבור ,והעירייה תי 
פטר מהבעייה של מתן פיצוי לבעלת
המגרש המופקע.
משה הומינר ,תזת-גן

שהה־הזמר מול שדה־הקרכ
בהמשך למיכתבו של אברהם שפי)הסולם
הזה  ,(2122על אודות ההילולה שאחזה
במדינה עם זכייתו של הזמר יזהר כהן ב-
ארוויזיון ,ועל שאלתו הרתורית ״אם יש
עוד מדינות המתנהגות כמונו,״ ברצוני
להעיר :
בשנה שעברה זכתה זמרת צרפתיה לא-
ידועה בשם מארי מרים בתחרות הארוויז־
יון .ובכן ,במשך שבועות רבים לא חדלו
אמצעי־התיקשורת בצרפת להלל את גו 
דל המאורע .הנשיא ז׳יסקאר ד׳סטאן קיבל
את הזמרת בארמון האליזה כשאלפי צר 
פתים מריעים לה — כך שנראה לי שאנו
עדיין שפויים.
ולעצם המאורע  :נפלא לשמוע פה מעל
גלי האתר את השם ישראל ,כשהוא מת 
קשר לשדה־הזמר ולא לשדה־הקרב — תד
מית שרבים באירופה לא הכירו.
רוני כץ ,אוניברסיטת סורבון ,פאריס

טעות לעולם צודקת
עד עתה ידעתי כי שרי הממשלה מת 
עסקים בעיקר בקונספציות .על־פי דיווח
בידיעות אחרונות מסתבר כי טעיתי ,והמ 
דובר בעצם בקונפקציות .או שמא בעניין
אחר לחלוטין עסקינן ,ושר־הביטחון עזר

ד צ מן :אין שינוי בקונפקציות
שלי; לא זו בלבד שאין כוונה
ל הפק ע ת אדמות ; אם נחוץ -
אני מוכן לעכב דברים אחדים
הציבור לאור צעדיו הראשונים בתפקידו,
על שסירב לקבל דידת־שרד חדשה ומפו 
ארת ,שהיתה עולה למדינה בסכום נכבד,
וביקש שישפצו עבורו חדר בצריף באחד
המחנות .חושבני כי התנהגותו בעניין זה
ראויה לציון מיוחד לשבח ,ויכולה להיות
לדוגמה לרבים במוסדות הממשלה והצי 
בור.

.ידיעות אחרונות״24.5.78 ,
וייצמן החליט לרדת אל העם ,ולהחליף
את חליפות התפירה־העילית שלו בחליפות
קונפקציה י אם כך ,הרי זו דוגמה אי 
שית ,שמן הראוי שגם שאר שרי הממ 
שלה יאמצו אותה.
כרוך אדווקפז ,חולון
העולם

