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 אני ממושך. סבל לו גרמו חוזרים־ונישנים
 אחרי זו, שנה בסוף לצה״ל להתגייס עומד

 מקווה אני התיכוניים. לימודי את שאסיים
 נגיע (השמיניסטים) שכשאנו ליבי בכל

 בני־אדם אל כמו אלינו יתייחסו לצה״ל,
 של למצבו להגיע נצטרך לא וחס־וחלילה

הנ״ל. המנוח
תל-אביב זאבי, רז

 הטירטוריס בפרשת מצ׳׳וז .חקירת •
 קשי כל חיה לא הנראה שככל העלתה,

 החייל של מותו לבין הטירטורים בין
הנ״ל.

 להעניק שיש וההוקרה ההצדעה בצד
 בפרשת בטיפולם בארץ התיקשורת לכלי

 מפני ולהזהיר להוקיע צריך הטירטורים,
 תוך בפרשה לטפל שניסו גורמים במה
 ייתכן פרופורציה. כל וחסר גס ניפוח כדי

 .ביותר מקורית שיטה ליישם ניסו שבכך
 שורות תוך אל פוליטיקה להחדיר איך —

הצבא.
דווקא, מיקרה זד, שאין מתברר, אט־אט

 את חשף דתי עיתון של צבאי כתב כי
 ומסכימים יודעים שהכל למרות הפרשה,

 היו לא ומעולם אינם בצה״ל שהטירטורים
 ישיבות* חיילי של הבילעדית מנת־חלקם

 ההיסטריות מתגובותיהם בצה״ל. ההסדר
קיצו ואנשי־דת ישיבות ראשי כמה של

 מחדש להעלות ברורה מגמה ניכרה ניים,
 לגייס בכלל יש אם בנושא הוויכוח את

לצה״ל. בחורי־ישיבות
 אחרי לכך, מאד נוחה כרגע הקרקע
 גיוס בעניין שנחלו המסחררת ההצלחה

 כיצד השיטה את אימצו שבה בנות,
 לדעתי, שקדן. להיקרא מבלי לשקר ניתן

 בכל מהנושא לרדת להיות צריכה הגישה
ב ולטפל הישיבות, לבחורי שקשור מה

ה בפרופורציות בכלל, הטירטוריס עניין
נכונות.

תל־אביב קוגפורטס, יהודה

 את מאבד לצה״ל המתגייס צעיר האם
 את מבררים לא למד, האזרחיות? זכויותיו

 הדרגות בכל המפקדים של היתר זכויות
 מתרחש מה לבקר הזכות למי בצה״ל?

ה את חוקר מי ז הצבאיים בבתי־הדין
 ייתכן לא בצה״ל? המתרבות התאבדויות

 צריכה צה״ל. את ויבקר יחקור שצה״ל
לצד,״ל. שמחוץ ועדה של חקירה להיות

תל־אביב טוכרינסקי, ם.ג.
• • •

זמן היה לא
 עסקו למהפך, שנה מלאות בעיקבות

 באמת האם בשאלה אמצעי־התיקשורת כל
 ל־ הליכוד עלה מאז במדינה מהפך חל

 (אני הקטן הקורא לי, הרשו ? שילטון
 לדעתי, בנדון. דעתי את גם להביע ),17 בן

 — המדיני בנושא מהפכה חלה אילולא
 יכולה הממשלה היתה אז — סאדאת ביקור

תחו בכל למהפכים זמנה כל את להקדיש
 וכל סאדאת ביקור אבל במדינה. החיים מי
 זמנה כל את גזלו הזד, לביקור שקשור מה
 ראש־ של זמנו את ובעיקר הממשלה של

מח להקדיש זמן לו היה שלא הממשלה,
ה בתחומי־החיים למהפכים ומעשים שבה

במדינה. רגילים
 עייפותו את בחשבון להביא גם צריך
 כך ועל — ראש-הממשלה של הפיסית

ש מהתקפי־הלב כתוצאה אשם. אדם אין
מה וכתוצאה דרכו בראשית עליו עברו

 להשקיע, עליו שהיה הכבירים מאמצים
 אחרי המערך שהשאיר מהסרטן לצאת כדי

מתמימות. שני 30 של שילטון
ירושלים שרון, שלומי
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34 העליה תל־אביב,

 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

סהמערכת במחירי
□ סו ר ל פי א י ד י א

 תל־אביב 110 גבירול אבן
אנסוקולסקי) (פינת

227118 ,227117 טלפון חופשית חניה

בקיר ראשו המטיח
 ולשיקול לבדק־בית סיבות כמד, להלן
עצ מדינה שאנו המאמינים לאלה מחודש

 חלילם לפי רוקדת שאינה וריבונית, מאית
 מדי- של הפעולה ועקרון האמריקאים, של

 בתיקווד, ״עקשנות״, להיות חייב ניותנו
יותר. טובים לימים

ה בי שמכרסם אלא שצדקו. הלוואי
קיו 'בעצם בארה״ב תלויים אנו כי חשש

ה מכוח והמדיני. הצבאי הכלכלי, מנו
 חופש־ההוד ונפגע הריבונות נפגעת תלות
 :היא בעייתנו במאוחר. או במוקדם לטה

 שייווצר למצב תשובה היום למצוא כיצד
 היום להשפיע כיצד — ומאידך מחד, מחר
 מצב (קרי: לנו רצוי יהיה שהמחר כדי
שלום). של

בועט קיר, מול נעצר בגין שמר דומני
)13 בעמוד (המשך
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