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 בטיול ובנו אב רואים שצילמתי בתמונה
 הפוזה על דעתכם מה שלהם. אחר־הצהריים

שלי. והצל אני ככותרת: מציעה אני הזהה?
תל־אביב אנשל, רות

 הקוראה את מזכה השבוע תמונת •
ל״׳. 10 של בפרס אנשל רות
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העינויים האם
? מוצדקים

ש־ אבנרי, לאורי הכבוד כל עם
 של שיטות־החקירה עניין את רעלה

 ולהעולם בכנסת, ערביים עצירים
ב זו בעייה שהעלה ),1649( הזה

ת ״הנשים כתבה  שכם,״ של הלוחמו
 את בבירור להגדיר שיש לי נדמה

הבעייה. של המוסרי היסוד
 החשוד עציר, בירכם שיש נניח

 ערבי לאירגון־חבלה בהשתייכות
 לזה לקרוא אפילו איכפת לא נולי

 ט־ יודעים אתם שיחרור״). ״תנועת
גילויים! אשר פרטים יודע זה עציר
 פעולות־ למנוע לכם לאפשר יכול

 להיהרג עלולים בהם נוספות, חבלה
חפים־מפשע. בני־אדם

 מוכנים אתם האם זה, במיקרה
ת בשיטות־חקירה להשתמש  הכוללו

 כולל בזה, הכרוך כל עם עינויים,
נפ הצלת האם הנחקר? של מותו
לאד או עינויים, מצדיקה שות

הי חייג] ישר אדם וכל השאלה, זו
תשובה. עליה לתת

ת, היא התשובה אם והמ חיובי
ה במיקרה עינויים מחייב שיב  ז— ז

ו ישרה מסקנה להסיק יש אז כי
 גם מוצדקים היו שהעינויים להודות

ובאר׳ן־ישר־ בוויאט־נאם באלג׳יריה,
 המנדאט, ימי של אל

רינו את הבריטים  בחו
בדיוק. סיבה
— שלילית היא התשובה אס

 מרתפי״ את לגנות ממשיכים ואנחנו
תן העינויים  אז כי — ארצות באו

לגבינו. המסקנה את להסיק יש
 ה־ דעת־הקהל של ההתחמקות

 בחול, ראשה את הטומנת ״טובה״
ה והיא פחדנותה, על רק מעידה

מכל. יותר סלידה מעוררת
תל־אביב ש., א.
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 עינו כאשר
אותת בגלל

חוק
הכרחי

 לאלה שותף אני טוב וכיהודי כישראלי
 חזרה של גילוי כל בחריפות המבקרים
 ניאו־ ופעולה מחשבה לדפוסי אפשרית

בגרמניה. בייחוד — נאצים
 לי נדמה המובנת, רגישותנו כל עם אבל

 עם בהזדהותו הגזים ),1645( הזה שהעולם
 הטכס את ביימו שעורכיו פרדון, הביטאון

 למעצר ״החוק על למחות במגמה בדכאו
בגרמניה. מונע״

במעצר רק הוא זה במיקרה המדובר
)6 בעמוד (המשך

16רו;> הזה הדווליז
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 נוספת. אינפורמציה לך ונשלח אלינו כתוב
ה אלקטרו הסוכנים: ט ס  ת״א, בע״מ וי

.7039 ד. ת.

 שומרים כיצד
7 הים בגד על
להת נוטים והחוף הים בגדי

מהשפע כתוצאה ולדהות קשות
 שמש, מי־ים, של המזיקה תם

 כביסה שבבריכות. החיטוי והמרי
 ו״טקסטיל קרים במים קלה

 גמישותם על תשמור שמפו״
 והחוף. הים בגדי של וצבעיהם

 את מוציא שמפו״ ״טקסטיל
 החיטוי, והמרי המלח שיירי

הים. בגד חיי את ומאריך

5 טקסטיל

בע״נז נקה ביזז״ך סוצרם
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