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)4 מעמוד (המשך

 הממשלה תקבע תפקידו, ׳למלא זמנית ממנו
 חברי־כנסת שהם השרים מבין אחר שר

 או ארצה שישוב עד מקומו, כממלא לכהן
 יוצא שכאשר מכאן, תפקידו.״ למלא יחזור

 את מאבד הוא הארץ את ראש־הממשלה
 ל- עוברות והן כראש־ממשלה סמכויותיו

בארץ. הנשאר ממלא־מקומו
 לתיקון דעתו המחוקק שיתן הראוי מן

 להעמיד לא כדי זה, בעניין חוקי־היסוד
 מיס- על וחתימה פעולות מישפטי בספק
 בחו״ל. הנעשות הבינלאומי במישור מכים

 שיש )20 (בסעיף הקובע הנוכחי, בנוסח
 בעת אחרים לשרים גם ממלא-מקום למנות
 שאפילו החשש, מתעורר הארץ, מן העדרם

מה העדרו בעת שר־החוץ, של פעולותיו
בחוק. דיין מעוגנות אינן ארץ׳

גבעתיים ©ופני; אליעזר

החתיפה פטל
 עיצוב אליכם שולח אני בזה מצורף

האח המהלכים את לדעתי המסמל גראפי,
 ישראל בין כם-השלום0ה חתימת של רונים

 בו להשתמש שניתן סבור אני ומצריים.
רשמיים, פירסומים כגון שונים, לצרכים

אייזמן של האיור
למטבע טוב

 אחרים וציונים מדליות דגלים, מעטפות,
 הכוונות בעיקבות אולי המאורע. לרגל

הש ההון את להלבין מישרד־האוצר, של
 וישתמשו חדש ישראלי מטבע יפיקו חור,

 על ההיסטורי המאורע לציון זה בעיצוב
המטבע. גבי

גבעתיים אייזפן, מיכאל

ההסתדרות נגד שכיתה
 שביתה מכבר לא אירגנה ההסתדרות

 ההתייקרויות נגד יום חצי של כללית
 שביתה הוא צו־השעה אבל האחרונות.

 שב- כיוון וזאת ההסתדרות. נגד מיידית
 אפלייה שום אין הממשלה של התייקרויות

לעו והעניים. העשירים לגבי אחידות והן
 החבר של בראשותו ההסתדרות, זאת, מת

 פי יקרות ההתייקרויות את הופכת משל,
לעשירים. מאשר לעניים כמה

ש שתוספת־היוקר, פורסם בעיתונות
 19.3 של בשיעור תהיה באפריל, תשולם
 שהשכירים כלומר, ברוטו. מהשכר אחוזים

 יקבלו ומעלה ל״י 11.500נד המשתכרים
 לעומת ל״י, 2219 בסך היוקר על פיצוי

 שיקבלו ל״י, 4000 שמשתכרים העניים,
 איך בילבד. ל״י 772 של תוספת-יוקר

 העשירים של שתוספת־היוקר ייתכן זה
 של משכורותיהם כמו כימעט גדולה תהיה

החלשים? העניים
 הממשלה בגלל הנגרמות מההתייקרויות1

סוציא תורה באיזו אבל מנוס. כנראה אין
הע ההתייקרויות, כל שעל כתוב ליסטית
 הגדול פיצוי תמיד לקבל חייבים שירים

 מכך והרי ביותר? העניים מאשר כמה פי
ברירה! ויש מנוס, יש

 אם ודוגמה. שיעור לו שאין עוול זהו
 הוא הזה לעוול קץ אחת פעם נשים לא

לכולנו. קץ ישים
בני־ברק שיכק, שמשון

סלקטיבי ביטוי חופש
 בבית- לחלק ניסיתי ימים כמה .*לפני

המו כרוזים בתל־אביב, חדש תיכון ספרי,
 השילטון- של הברוטלי היחס כנגד חים

 הנער רצח היה ששיאו בשטחים, הצבאי
 בית- מנהל הפגנה. בעת בחלחול והנערה

 בתוקף אסר שימעוגי, שמואל מר הספר,
 תקנות שלפי בטענה, הכרוזים את לחלק

 פוליטית פעילות אסורה מישרד־החינוך,
בית־הספר. בתחומי כלשהי

 כשלעצמה, דרקונית שהיא זו, תקנה
 בצורה בית־הספר הנהלת על-ידי מנוצלת

 תלמידים הוחתמו בעבר ביותר. סלקטיבית
 מדינה הקמת נגד הקוראת עצומה, על

 דברי נגד המוחה עצומה על פלסטינית,
 כמה ולפני בגין, מנחם על קרייסקי ברונו
להפ בית־הספר תלמידי כל נלקחו שנים

הציונות. כנגד האו״ם החלטת בגנות גנה
 השיעורים, בזמן נעשו אלה פעולות

 מלמדות והן בית־הספר, הנהלת ביוזמת
 ואיזה מותרות פוליטיות פעולות איזה

 התקפה זה במיכתב לראות אין אסורות.
 שיחסו מכיוון ביודהספר, מנהל על אישית

 מערכת של סימפטום אלא אינם ונימוקיו
 אנטי- גם ובהכרח אנטי־דמוקרטית, חינוך

חינוכית.
 עולה כשנה, לפני שפורסם סקר לפי

 מציעים בארץ מתלמידי-התיכון ששליש
 הערבים האזרחים של מזכויותיהם להמעיט

ש עצוב, שמאליות. דיעות בעלי ושל
 פתוח לחינוך סמל שהיה חדש, תיכון

 האנטי- להדרדרות חלקו את תורם וחופשי,
הנוער. בקרב דמוקרטית

חדש״, ״תיכון תלמיד אמיר, דני
אביב תל־

אינפלציה ונמדדת שלום
מצ מיליון שארבעים יותר? חשוב מה

 שהצהיר כפי — בגין מנחם את יחבבו רים
 להתלוות אותו אילצו שם מקאהיר, בשובו
 ששלושה או — צעדי־אווז בעל לקצין
 את לגמור יכולים אינם ישראלים מיליון

 שנתי אינפלציה לשיעור הודות החודש
אחוז? 50 של

תל-אביב שריק, יוסף

חדש מפע־צלב
 שבדיון מעין־זיוון, ליואל מכוונים דברי

 הקיבוץ־המאוחד, במרכז חוזה-השלום, על
 בית־הער־ אח לפנות נאלצו שהוריו סיפר

 את לפנות שיאלץ חש הוא ועתה בה
הש נגד לעמוד נורא ״חש ושהוא הגולן
).79 במרס 19 (דבר, לום,״

יואל? קובל, אתה מי על מבין אינני
בראשי יפה פרצוף אמונים לגוש עשה מי

 לא האם מרמת־הגולן? אנשים לא תו?
 הקיומיות- ערך הוסט שהושיטו היד בעזרת

ההתייש מהמיפעל של־אנוש־משתחרר
בותי?
ציפיות? לך יש וממי קובל אתה מי על

 שיקום לאנוש. כלי־ייצור היא אדמה
 טובה אדמה להותיר הוא כשל ? היוצר על

 לעב־ להימכר פיתוח. וללא יישוב ללא
 אדמת המלח, ים את לתחיה להקים דותה?
 להיתלש להיאחז. התלוש ליהודי מיפעל

דווק בקדושה ולהיצלב בהרפתקה עליה
ציפיות? לך יש ממי אית?

הש ״הכבשה ממעמד היהודי שיחרור
 הפרד־ומשול של הדמים במישחק חורה״

 ואיך מליהודים, פחות לא לעמים נחוץ
 התולש ההתבדלות מישחק את הבינו לא

 ומחזיר היוצר־לחם־מן־הארץ ערך את מהם
בשי השחורה הכבשה לייחוד היהודי את
 ערבי חדש, מסע-צלב של הפרד־ומשול טת

? החדש שביישוב היוצר ונגד יהודי,
ציפיות? לך יש ממי
 שבו מסע־צלב זה שגם הבנת לא עוד

 נגד עושים מכאן ואדונים מערב האדונים
 הנצלבים שאנו החדש? שביישוב היוצר

צלבניו? הם הם אלה וגם ושאלה
 על ואתה, נכון, הלא המחנה את חיזקו

קובל? אתה מי
תבין? שעתה מוטב ואולי,

חל, צ ש, י ר פתח־תיקווה חו
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