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 רויאל שמפו
 ראשון במקום זכה

הנבחר והמוצר הטובה :קניה

מכתבים
פאדאת מזימות כר

 29ב־ מועצת״העם חברי לפני בנאומו
 ■שביום־השנה סאדאת, הנשיא אמר במארס
 התעלה את יפתח ;67 למילחמת השמיני
 בשני מוגנת ״כשהתעלד, :כדבריו לשייט,

 הכרזתו נתפסה ובישראל בעולם צדדיה..״
■■שלום. של כמחווה סאדאת •של

 וכמוהו עצמו, סאדאת זאת רואה כך לא
 עזאמי מחמוד כתב רבים. ערביים פרשנים

 באפריל, 7ב־ דסתור אל הביירותי בשבועון
 מילחמתי צעד אלא אינה התעלה פתיחת כי

 פתיחת של באיצטלה כאשר ישראל, נגד
 תבוא באוכלוסיה, עריה ויישוב התעלה
 הצבא על־ידי התעלה של מאסיבית חצייה

 ממיזרח הדילול באיזור שיתמקם המצרי,
 תוך לקליטתו, שהוכן ובמערך בעמדות לה,

 הפרדת־הכוחות הסכם של גסה הפרה
.1974 מינואר

 שנלמד בשביל גם קיימת ההיסטוריה
 להיסטוריון כדיברי אחרת, לקחיה, את

 לקח ההיסטוריה אותנו תלמד מפורסם,
 מלמדת ההיסטוריה במהרה. יישכח שלא

 עם היטלר נכנס 1936 שבשנת אותנו
 שהצהיר לאחר המפורז, הריין לחבל צבאו
 דאז העולם כן. לעשות כוונתו על בגלוי

 לחבל צבאו נכנס וכאשר לו, האמין לא
הגיבו. ולא המעצמות היססו הריין

 לא וצבאה באנדרלמוסיה, היתה צרפת
 שאילו ההיסטוריונים, אומרים כיום הגיב.

 ומגיבים בהחלטיות פועלים הצרפתים היו
מת היו הדברים אזי הגרמני, הצעד על

ברור. לגבינו הלקח אחרת. פתחים
 לצעדיו היטלר של שהצדקתו מעניין

 אינטגרלי חלק הוא הריין שחבל היתה
 אומר גם כך בכוח. ממנה שנלקח מגרמניה,

 כלומר, התעלה. ואיזור סיני על סאדאת
התי גם אלא דומים, התסריטים רק לא

רוצים.
 הוא ביוני 5ל־ שהיזסריט רק נקווה

 ייעצר לא הוא יתממש, אם כי פרי־הזייה,
סיני. בחולות

ירושלים כראי, אכרהם

הסודי הגשר!
 חוג על' הכתבה את קראתי בפליאה

 הזה (העולם הארץ זו במדור לנר׳ ״איכפת
ש מבין אינו הנכבד העורך האם )1969

 תאר ׳הסטנסיל? הוא שלנו הסודי הנשק
 יום כל מקבל שאתה נכבד, עורך לך,

 שנה לאחר סטנסיל,
 365 מוצף אתה

 הסטנסי- סטנסילים.
מיו הם שלנו לים

 לכל במינם. חדים
 מוח מהם אחד

 שתוכנן אלקטרוני
אסי־ ׳פרופ על־ידי

ב החוג. חבר מוב,
 הפקודה יום בוא

 מיוחד אות ישוגר
 ואת החוג ממיפקדת

כ הנפלא, המראה
 סטנסי- 365 אשר
 עליך קופצים לים

 לא אמיתי, לז״ל הופך והנך מהמדפים
להחמיץ. רוצה הייתי

 שפעולותינו מאמין אני העניין. ולעצם
 עצומים למימדים הקהל דעת את יעוררו

 מהמימשל ידרשו אלפים כשעשרות ואז,
 הדבר — האחר או הזה העוול את לתקן

יתוקן.
 תל־אביב תגר, דוד

השלום נגד טירור
 קיומו על נתבשרנו אחדים ימים לפני

 טירור״, נגד ״טירור בשם אירגון של
 האוכלוסייה נגד הבחנה כל ללא הפועל

הערבית.
 להרוס כידוע, היא. אש״ף של שאיפתו

 שהתפתחו הטוב והרצון ההדדי האמון את
 הפתוחים הגשרים מדיניות הונהגה מאז

 אש״ף והערבית. היהודית בין"האוכלוסייה
 עקב זו, במשימתו עתה עד הצליח לא

 עם פעולה לשתף הערבים של סירובם
אירגוני־הטירור.

 חיי-יצירה של הגדול האנושי ההישג
 של במצב שהיו עמים שני בין משותפים
 לטימיון לרדת עלול רבות, שנים מילחמה

יחו לא טירור״ נגד ״טירור האירגון אם
 לכל, קודם הוא, שלום האפשרי. בהקדם סל

 בין יום־יומי מגע מתוך הצומחת מציאות
 עקב לקיצו יבוא זה מגע אם בני-אדם.

 ב־ לשלום התיקווה אפסה וטירור, פחד
איזורנו.

ר!רגמן של תירוצים
העי של תגובתו את רב בעניין קראתי

יקר״ ״קורא במדור תבור אלי תונאי
).1967 הזה (העולם

 שמגר, דו״ח לאור יצא מכבר לא זה
 בריטניה,—ארץ־ישראל בנק בפרשת •שדן

 לפיקוח־על־ הנחיות ניתנו כי הוכח ושבו
פעי להמשך בקשר לעשות מה הבנקים

 ההתמוטטות, לפני כשנה הבנק של לותו
 מצד לא — משמעי דבר נעשה לא וכי

 מר ישראל בנק נגיד מצד ולא המפקח
 ה־ שרי התבקשו כידוע, בינתיים, זנבר.

 ראש-ד,ממשלה על-ידי והאוצר מישפטים
לדו״ח. בנוגע אירגוניות מסקנות להסיק

 תבור מר של מאמרו סוף וכן זה, דו״ח
 חמורות ושאלות לספיקות אותי הביאו

 כהונתו להמשך באשר אחדים, מהיבטים
 קרגמן ישראל מר הכספים ועדת יו״ר של

קו אחריות לקבל מבלי הנוכחי, בתפקידו
יש בנק נגיד זנבר, משה עם לקטיבית

מאלה: וזאת ראל,
פרשת לפני מחדל, דבר על כשותף

,1972 בשנת בריטניה;—ארץ־ישראל בנק

ון1ג1מ
החושך

 המאמר את קראתי כנה בתדהמה
 ):1967 הזה (העולם משתולל״ ״רביו

ה על שעברו העצומים ״...השינויים
הדמוקר ההתבגרות בתהליך מדינה

הפולי החיים של והליברליזציה טית,
ש העובדה את השכיחו בה, טיים
לחלוטין.״ אחרת הדברים היו פעם

 שנות לאירועי פעיל שותף הייתי
 כוחות ניסו אפילו, פעם, החמישים.

 רצח את עלי להלביש מנמון-החושך
 ללא — קאסטנר רודולף הדוקטור
ח ועד מאז מזלי. למרבה הצלחה,

 שנות־חחמישים מאורעות נשארו יום
 ואכן, ובנסיון־חיי. במצפוני טבועים
 בן-גוריון, דויד ימי היו חשוכה תקופה
מדינת-ישראל. של הראשון העריץ

ה :לציין עלי כך, משום ודווקא
 ה״ליבראליזציה״ ימי הללו, ימים

גרו הדמוקראטית״, וח״חתבגרות
 בתי-חסו- אוכלוסיית שבעתיים. עים
 שיב- או שישה פי גדולה במדינה הר
 במיש־ החמישים. שנות של מזו עה

 בהם. ומתעללים אנשים מענים טרה
 חקאריירה את שהחלו בתי־הסוהר,

 כש- ליבראלית, ברוח שלהם העברית
 ד״ר בתי־הסוהר, שירותי פסיכולוג

 של רוח בהם להשכין מנסה רודי,
 הפכו שוב יחסי, אישי וחופש תיקון

למיבצרי״הענשה.
 ועדת־ כאז. פגים חופש־העיתונות

 קיומה, את פוסלים שאתם העורכים,
 שיתוף־ח־ עבודת את הפסיקה לא

 ליום אף שלה, וחחשתקח פעולה
 עובדות משתיקה העיתונות כל אחד.

 רוב את — העיתונות רוב מסויימות,
חבלתי-נעימות. העובדות

 מישטר נשתרר הענישה, בתחום
 גנבים סתם כדוגמתו. שאין דראקוני
עבר מאסר. שנות לשש־שבע נידונים

 או למאסר״עולם, — פוליטיים יינים
 ׳ היה פעם מאסר. שנות חמש־עשרה
 קשה כיום נדיר. דבר מאסר״עולם

 בתאי״ה־ לחיים הנידונים את למנות
צינוק.

 ממומ־ להיות מוסיפות המיפלגות
 , ב- — יהודיים גורמי-חוץ על״ידי נות

 אינן וממילא, — המגבית אמצעות
 ואולי — מוסיפה הכנסת חופשיות.

 אנשי־חן כנס לחיות — מתמיד יותר
ה לממשלה, ולא (למישטר, למישטר
ב הרבינים עם פעם, מדי מתחלפת

 אזרח משלם כלכלית, מבחינה ראש).
 מילוות-חובה ישירים, במיסים מצוי

 ממש־ אחוז כשישים באלו, וכיוצא
 או נאסר, — משלם אינו אם כורתו.

לקנסות־ענק. נידון
 שלוש מבלה זכר ממין מצוי אזרחי

 שנתיים, (לעומת בצבא מחייו שנים
 שיחתרו, לאחר החמישים). בשנות

הז לו יש נכח, הפן או נפל לא אם
 בשישים המעוות את לתקן דמנות

שהוא ,365 כל מתוך יום, תישעים עד
תל־אביב תומר, ,ד




