
מכתבים

 רויאל ע\מפו
 האידאלי השמפו

השיער; סוגי לכל
 יבש לשיער - ירוק
 קשקשים נגד - אדום

 ורגיל שמנוני לשיער - כחול
סבעי לימון מיץ צהוב־בתוספת

 רויאל שמפו
 ראשון במקום זכה

הנבחר והמוצר הטובה כקניה

)6 מעמוד (המשך
 ומשתין עומד והמפקד בור, בתוך עומד
המסטינ שיירי את שופכים וחבריו עליו,

 כאלה שמיקרים הקביעה ראשו• על גים
 מהשמצה, יותר זו כימעט, שיגרה הפכו

ה צה״ל מוסדות של לתגובה ראוי וזה
 נציב־ או ראשי, (קצידהינוך מתאימים

בעצמו). קבילות־חיילים
 שירת ומתי ינאי יוסי מיהו יודע לא אני

 בנח״ל, טירונים היינו וחברי אני — בצה״ל
 עליה כותב ינאי שיוסי תקופה באותה

 באמצע — גסה בהשמצה הגובלת בהגזמה
 ״של מיקרים לי זכורים .החמישים. שנות

 זה אבל פה־ושם, מפקדים של התעללות
ינאי• של מסיגנון־הכתיבה דחוק־רחוק

 על ההשמצה את בצער קראתי כמו־כן
 בתקופת בנח״ל רס״ר שהיה גנץ, רס״ר

 אני בבסים־הטירונים). (גם בנח״ל שירותי
 (בנח״ל בצבא שירותי וזקופת בכל זוכר לא

 רס״ר )1965־68 בשנים ובנח״ל־המוצנח
 נכון גנץ. כרס״ר חייליו את ׳ואוהב הדואג
 ונכון תפקידו, בתוקף מישמעת שדרש

 — כקשות לטירון גנץ ניראה שלפעמים
 כשהיינו לילות־חודף הרבה לי זכורים אבל

ה באמצע מתרגילים או ממסעות חוזרים
 ובגדים חם תה מחלק היה וגנץ לילה,

לטירונים. בעצמו יבשים
החמי ־שנות *של ב״צעדות־הרצח״ או,
 ודואג עוזר מעודד, היה המאוחרות, שים

 שבת כל או, לחיילים. כימעט אבהית דאגה
ה עם כדורגל משחק היה אחרי־הצהריים

 ־ששמו רק לא חברים. עם כחבר טירונים,
 חיילים, של בגוום״ ״רעד מעורר היה לא

 החייל בשטח, נמצא שכשגנץ ידענו אלא
דאגה. יידע לא הטירון או

ו באמצע ששירתו ־שחברי, מאמין אני
•שות־ (בנח״ל) בצבא החמישים שנות סוף

 המתעתדים הצעיר, השומר חניכי כולם
בגולן. קיבוצם את לבנות

מרחביה פגקרפלד, אורי
לציבור שיעודי-חובח

 בצה״ל המשרתים קצינים קבוצת בשם
 הפיננסיות לבעיות והמודעים סדיר, בשירות
האח בעת המדינה נתקלת שבהן הקשות

 בכל צימצומים יש מהם שכתוצאה רונה,
 :ש מפליאני שיטחי־הפעילות,

 מערך להשבית יחידי אדם של ביכולתו
 מפגיעה כתוצאה — סידרי־עבודה של שלם

 הנ״ל זו, מפעילותו שכתוצאה ביוקרתו•
 ביחס וזוכה בהסתדרות, לפגישה נקרא
חירות״. ״לוחם כאל

 הכל־יכול של שכבודו עבירה, זו האם
 הוא אולי אבל ז ויזוהה מכיסו תעודה יוציא
 מהכיס התעודה הוצאת עבור הרי כי צודק.

 מציע אני אי־לכך, פרמיות• מקבל הוא אין
 שביתה תפרוץ שלא כדי כללים מיספר
:בעתיד

 הכל־יכול האיש תמונת את לתלות יש
 ובמוסדות־ לוחות־המודעות על פינה, בכל

ב מדי־יום תמונתו את להציג יש ציבור.
 לפניו לשלוח יש שעה. במשך טלוויזיה
 בואו. על שיודיעו כדי מקום לכל שליחים

 להנהיג יש נו־שא־כלים. לו למנות יש
 התנהגות על הציבור, לכל. ־שיעורי־חובה

האיש. עם היתקלות או פגישה של במיקרה
צה״ל ג., י. סגן

באירופה פאגיקה
 הפגישה על )1976( הזה העולם מדיווח

 ארצות*. כמו אירופה, כי מסיק אני ברומא,
 אמבארגו מפני פאניקה אחוזה הברית,

 ערבי. נפט של חדש
המצור־ הקאריקטורה את לי מזכיר זה

ץ נ 1ד.ז*ו ו

וכוח העולם
אגדה

ב נגזים אל ולהרגשתי.'אנא, לדעתי פים
בזה. צורך ־שאין במקום בוץ השלכת

 תורכיה איסנבול, חסין, יוסי
לגשור גרעיגים יש

 הזה (העולם בעיתונכם לקרוא התפלאתי
 להתנחלות גרעין ״אין הכתבה את )1975

 ולברר לבדוק טרחתם שלא ודאי ברמה״.
 הנכון היחידי הדבר לאשורו. המצב את

 מתיישבים די ש״היו הוא זו קצרה בכתבה
 יישוב להקמת הצעיר) (השומר התנועה של

גרעי גם לתנועה ויש יש אבל בערבה״.
 ברמת־ קיבוצנו בגשור, להתיישבות נים

הגולן.
 המונים — א׳ גרעין — הקיבוץ ראשוני

 הזמני במחנה יושבים חברים, עשרות כבר
ב עובדים וחבריו אפיק, צומת שעל־יד

 מטע שדה, גידולי :ענפי־החקלאות הקמת
 מו־ כבר המייצר תעשייתי ובמיפעל ובקר,

ומשווקם. צרי־חשמל
ה כשיו־שלמו הקבע לנקודת יעברו הם
 מואצת. בבנייה הנמצאים הראשונים, בתים
בקי מתרכז חברים, 45 המונה ,,ב גרעין

 לתקופת גשור, את המאמץ שער־הגולן, בוץ
 חברים, 70 המונה ג/ גרעין ונח״ל. הכשרה
־שנה. בעוד לבונים יצטרף

הערבי־ הנפט
יוונית

 — ידיד לי ששלח אמריקאי, בעיתון פת
ה לאוקון אגדת של מודרנית מהדודה
יוונית.

 תל-אביב לוי, שאול ד״ר
 פראנציסקו סאן של הקאריקטורה י•

גלופה. ראה — ברוניקל
העיתונאי הבלל

 תבור אלי של דבריו את בעניין קראתי
 ).1975 הזה (העולם יקר״ ״קורא במדור
 הנני איעוית, לי נוגעים שהדברים ומאחר

 :להעיר לנחוץ מוצא
 מפי שיצאו דברים לנסח כמובן, זכותכם,

 ואין לכם, הנראית בצורה •שונים בזמנים
 שהוצגו, כפי שהדברים, להצטער אלא לי

 על- •שנאמרו הדברים ברוח בדיוק אינם
 לדיברי כתגובה זאת להציג אולם, ידי.

 על להגיב שנתבקשתי מבלי אשל נמרוד
 אינו אמר, בדיוק מה שידעתי ומבלי דבריו,
 שהמאמר העיתונאי לכלל מתאים בהכרח
בשמו. פורסם

 בעי־ נמרוד דיברי את ־שקראתי לאחר
 כע^נרש בדעתו העלה שלא (דברים תונכם

 מיס- מלבד לצערי, הרי הרישמית), לתגובה
 מילות הרבה מצאתי לא מילות־חיבור פר

צריך ־שנמרוד רק לי וצר בנאמר, אמת

1977 הזה העולם10


