
מכתבים
 כהן חיים העליון ביהמ״ש שופט הוציא

 של אז עד לניהולו באשר חמור, פסק-דין
 ספיקות ועורר הבנק, את בן־ציון יהושע

 תחת תקין ניהול המשך לגבי חמורים
בעתיד. ידיו

 לא מדוע קרגמןז ח״ב אז היה איפה
 לאחר בנושא ועדת־הכספים של ישיבה יזם

הפי להמשך מנחה כקו לפחות פסק־הדין,
 בריטניה?—ארץ־ישראל בבנק והניהול קוח
 בעיניים סמך קרגמן שמר מפני זה האם

 המפקח, על שסמך הנגיד, על עצומות
חתו מאיר ד״ר

 לאחר מחדל, דבר על לחיפוי כשותף
 של הבלתי־פוסק התירוץ שמגר; דו״ח
 היו לא מפקחים אלף ״אפילו קרגמן: ח״כ

השחיתו את לגלות או למנוע יכולים
 בפיקוח- במישרד־הביטחון, זה אם יות,״

עוד. איפה יודע ומי על-הבנקים
 ועדת־ יו״ר בתור שהוא, מכך משתמע

 מהצורך לגמרי עצמו את פוטר הכספים,
 כאשר בזמן, שיטתית, ולו בדיקה, ליזום

כל מחדלים על חששות לידיעתו מובאים
 השחוקה בטענה פיצוצם, לאחר או כליים,

)14 בעמוד (המשך

 של הממוצע לשירות״מילואים. חב
 יום 70 הוא הזיכרי שירורנ״המילואים

ה בשנות יום 40 לעומת ,365 מיייד
 עתה משרתים לכך, נוסף חמישים.

 שגילם או פגומה, שבריאותם אנשים
 בריאים אנשים לעומת ,45ל־ מעל

החמי בשנות ,45 לגיל ומתחת יותר,
שים.

 הפסיק (ולא ממשיך מנגנון-חחושך
 ללא אנשים לאסור אחד) ליום אף

 התקנות-לשעת-חירום על-פי מישפט,
 ב־ שלא או במיקרה המנדאטוריות.

 דת בני שאינם אנשים — מיקרה
 משום נרעשים אתם וישראל. משה

ל גם אלו תקנות מפעילים שעכשיו
 הרי ז לא מדוע ובעצם, ן יהודים גבי

ל שיוויון מבטיחה מגילת-העצמאות
מוצא. או לאום דת, הבדל לא

 בחללו צמחו לא הללו הדברים כל
 מיקרית. התפתחות ואינם עולם, של

 בילע- של עיקרון על שקמה מדינה
 של מסויים סוג רק שבה — דיות

 מלוא״חזכו- בעל להיות יכול אנשים
מדי כשהיא לעריצות. נידמה — יות
 איכות בעלי מאנשים מורכבת נה

ב- פעם שמדי הדבר טיבעי גבוהה,

גילן מקסים
עריצות

כש לכך. ציבורית התנגדות יש פעם
 ב- חילוף־מישמרות בשעת קורה זה

 פסבדו״ רגיעה ריגעי יש — שילטון
מדי זוהי עוד כל אך דמוקראטיים.

 ערבי קאתולי, לבן, שילטון בעלת נה
 מתנאי־לחץ. מנוס אין — יהודי או

לח מנוגדת השילטון כשרוח בייחוד
 של והרעיונית האתנית לרוחו לוטין

אותה. הסובב העולם
 לוחמי־החופש לכם, לי עצה על־כן

 את לגנות בבואכם :הזה העולם של
 בעקביות אתם שעושים (כפי הפסול

 על להצביע תהססו אל ובהצלחה),
ישר מדינת עוד כל שורשי־הבעייה.

יהו שילטון בעלת מדינה תהיה אל
 מש־ אזרח כל בה מדינה במקום די,

לה יכול למדינה ונאמן לם־מיסים
 — ולעיתונות למישטרה לכנסת, גיע
ומש חוזרות מפגיעות בה מנוס אין
 ובמצב־הלוחמח בחופש״האזרח. נות
 שהדבר הוא טיבעי ,70ה״ שנות של

 עריצות בימי מאשר שבעתיים חמור
הבן״גוריוני. מנמון־החושך

 הירחון עורך גיל!/ מקסים
פאריס ופלסטין״, ״ישראל
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 שנה 20 בעוז גם
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