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החודש את ןצד9ל
 הצהרותיהם נוכח אדיש להשאר אפשר אי

יכו הם ״אין כי הממשלה משרי כמה של
 רחמי, ממשכורתם. החודש״ את לגמור לים

ה ציבור כל שכמעט נכון עליהם. רחמי
 את ל״גמור יכול אינו במדינה שכירים
 בין הבדל יש אבל ממשכורתו, החודש״

 שכיר שר. שהוא שכיר לבין שכיר סתם
 אבל בחודש. ימים כמה לצום יכול רגיל

 י ידיו בכפות מונח שגורלנו שר, יעשה מה
 עוד עלול הוא חלילה, ויערב, יצום אם

 להניח אפשר אי שני מצד לתפקד. שלא
הממ שרי של משכורותיהם את להעלות

 לפיכך הבריות. עיני את לנקר מבלי שלה
 עבור מיוחד שנה לוח לחבר מציע אני
 בני חודשים 24 שיכלול הממשלה, שרי

 הוא החודשים קיצור חודש. כל יום 15
 לגמור לשרים לאפשר העשוי היחיד הפתרון

 תביעות־שכר לגל לגרום ולא החודש את
במשק. השכירים כל מצד

תל-אביב דורון, צכי

היושר דדך
 לירושלים החדש הכביש חנוכת בעת

 את לכנות בגין מנחם ר!אש-הממיש!לה הציע
 הוסיף ׳ואף הייושר״, ״דרך ׳בשם הכביש
 בה. לנסוע במקום זיו ׳בדרך ללכת והציע
 הכביש סלילת עצם אם היא השאלה עכשיו

ש נמסר ׳בעיתונות היושר. ׳בדרך נעשתה
 ישימונה שנמשכה זה, כביש ■קטע בהכנת
 אני ליריות. מיליארד כשני הושקעו שינים,
 בפתרון זה סכום משקיעים היו אם כי סבור

 היה יאפשר העוני, שכונות דיירי מצוקת
 שכונית־התקווה תושבי כל יאת כימעט לפניות

 אניד בתנאים חדשים לשיכונים ולהכניסם
ולירו נוסעים היו יאם נורא היה ילא ׳שיים.

 מתמשכת היתה והנסיעה הישנה !בדרך שלים
 העדפת אם היא השאלה דקות. 15 יעוד

 בעיית פתרון פני על מודרני כביש ׳סלילת
 מעידה העוני •שכונות ׳תושבי שיל הדיור

 בדרך הולכות אומנם ישראל ממשלות כי
1 היושר

תל־אביב שכונת־התקווה, פ., אבי

המשתמטים השרים
 אורי תוקף )2130 הזה (העולם בעתונכם

 השאר: בין ואומר, הממשלה את אבנרי
מ משתמטים הם (מהשרים) מהם ״רבים
 חריף מתנגד אני בצה״ל.״ קרבי שרות

 על נשמור אולם זו. ממשלה של לדרכה
 קבוצה יש זו בממשלה והאמת. ההגינות

 בפיקוד הצטיינו אשר ישרים של גדולה
 אומץ־לב גם והוכיחו צה״ל של העליון
 וייצמן, עזר דיין, משה ידין, יגאל אישי:
 אחרת קבוצה שרון. ואריק עמית מאיר
 חיים בגין, מנחם כמו הממשלה, משרי
 ב־ במחתרת פעלה תמיר ושמואל לנדאו
 יחידות מייסדי בין היד, הורביץ יגאל אצ״ל.
 ב־ סגן־אלוף היה מודעי יצחק והשר הנ.מ.
צה״ל.

פרטים. בידי אין האחרים לגבי
 בו ממש שבוע שבאותו הוא העצוב
 שלא לדעתי ידו, על הממשלה הושמצה

 וספד בטלוויזיה אבנרי אורי הופיע בצדק,
ממ כאמור: המידדדרת. חיינו לתרבות

 צורך לנו ואין ההווה במגרעות דיה זו שלה
 משריה לרבים כאן דווקא בעברה. לחטט

התהילה. —
חיפה ברמי, ;עם

 בקשר הזה העולם עורך של הערתו י•
כת לסידרת התייחסה המשתמטים, לשרים

 הזה העולם דפי מעל שהתפרסמה בות
 הזה (העולם בצה״ל״ שרתו שלא ״השרים

 העובדה את חשפה אשר ),2116 — 2212
 הנוכחית הממשלה שרי 19 מתוך ששמונה

 שהיו למרות בצה״ל מלא שרות שרתו לא
חייבי־גיוס.

האמון של החסום הבה
 ביטאון האתון, בפי התפרסם בייוני 14יב־

ה מאמר בירושלים, הסטודנטים הסתדרות
 האתון פי בכתבת ״מעשה השם את נושא
 התייחס זה מאמיר ציינגל״. שושנה ושמה

הת פרשת לפירסום
 פי ממערכת פטרותי

 הזה בהעולם האתון
 פגיעה בישל )2126(

ב הביטוי. בחופש
 אריק טוען מאמר
 פי מעורכי בנדר,

 יה־ ׳שעיורכי האתון,
 פגעו לא ׳כלל עיתון

 שלי. הביטוי בחופש
״בגיליון :כדבריו

 שלפני האתון פי
 הופיע הפסח חופשית
 של יחריף מאמיר
ה ינץ, ישראל יאחד,
 וחצי כחודש הקיצוניות. ׳בהשקפותיו ידוע

 צינגל שושנה הופיעה המאמר פירסום לאחר
 ובידה ממושכת, היעדרות ׳לאחר ׳במערכת,

 זוכר בכלל מי גץ. לישראל ׳תשובה מאמר
 ציג־ לישיושבה הבהרתי 1 שכתב המאמר :את
 למאמר תשובה1 לפרסם מתכוון שאינני גל

ריב...״ כה זמן לפני שפורסם
 הרי האמת. יאת מסלפים בנדר של דבריו

 הקיצוני המאמר התפרסם הוא, טענתיו לפי
 הקו־ מגבולות ערבים לסליק שקרא נץ, שיל

 שלפני האחרון בגיליון לו, ומחוצה הירוק
 אפשרות הייתה לא כלומר: הפסח. חופשת
 לאחר מייד האתון בפי ׳תגובתי את לפרסם
 אינו העיתון שכן ינץ, של מאמרו פיירסום

 שיצא הגיליון הפסח. חופשת במשך יוציא
 ינץ של מאמרו ׳פירסום אחרי מייד לאור
 ובו הפסח, חופשת אחר של הגיליון היה

שלי. התשובה מאמר את לפרסם ביקשתי
 אחרי .במערכת ■שהופעתי גם טוען בנדר

׳ב עוד שקיר. זה גם ממושכת. היעדרות
 רצוני את הבעתי הפסח ׳חופשת תחילית

 לכתוב טלפונית, בשיחה יאושר״ רמי בפני
 ״אני -אמרתי נץ. לישראל ׳תשובה מאמר

 עיתון של מערכת חפרית להיות מתבייישת
 (בלא ערבים לסילוק ׳שקורא מאמר המפרסם

 יאושר, רמי המערכת).״ שיל כלשהי ׳תגובה
 אלה היו אך מאמרי. יאת יפרסם כי השיב
ב הייתי כן נתממשו. שלא גרידא, מילים
ה בחופשת גם האתון פי עורכי עם קשר
׳שהכנתי• ■אחרת לכתבה בנוגע פסח,

ואשון־לציון צינגל, שושנה

צינגלה

מהמערכה פדיחה
 בעתונכם מכתבים מדור את קורא אני

 ב־ שבו. הדיעות מיגוון בגלל רב בעניין
 של מכתבו זה במדור התפרסם 2131 גליון

 תחת מארצות־הברית, תבור ארז הקורא
 הוא בו הבאה,״ במילחמה לא ״רק הכותרת

 בגלל מהארץ לרדת החליט כי מסביר
למילחמה. מובילה הממשלה שמדיניות

 הרבה. להמציא אפשר לירידה תירוצים
 המשמעות זו מכלי אותי שהוציא מה אבל

 סיבת תהיה לירידתו. לתת ניסה שהוא
 מעדיף אני תהיה, אשר מהארץ הירידה

 את יעזבו שכמותו נפולת־הנמושות שכל
 ש־ שאלה כדי האפשר ככל מהר הארץ

ב מלחמתם את להלחם יוכלו כאן ישארו
 הקיימת הדמוקרטית בדרך בגין ממשלת
 — הנ״ל ליורד שיסלח מי יסלח בארץ.

לעולם. לו אסלח לא אני
נתניה שטולכרגר, אריה

 לא מהארץ ירד תבור שהקורא לי ...נדמה
 אלא הערבים עם מהמילחמה חששו בגלל
 הליכוד. בממשלת מהמילחמה יאושו בגלל

 זו ממשלה של הכישלונות כל אחרי אם
ה החמצת במיוחד אך — התחומים בכל

 עדיין — מצריים עם שלום להסדר סיכוי
 הסיכויים יוכל העם, רוב תמיכת לה ניתנת

 יזכה שוב בחירות היום ייערכו שאם הם
ל מקום בהחלט יש מוחלט, ברוב בגין

ייאוש.
ירושלים חיים, ט.




