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)8 מעמוד והמשך
הסוב פצצת־האטום לפיתוח סייעו אשר

 שללו הם זה במעשה הרי ,1949ב־ ייטית
ש מארצות־הברית, האטומי המונופול את

 לצורך לנצל רבים אמריקאים חשבו אותו
 במקום חדשה. עולמית מילחמה פתיחת

 המלחמה את שמנע האימה מאזן נוצר זה
 הביא דבר של ובסופו השלישית העולמית
לדיטאנט.

 בזמנה יכלה שארצות־הברית בעוד לכן
ומרג בוגדים רוזנברג הזוג בבני לראות

 האנושות להורג, ולהוציאם מסוכנים לים
לר יכולים היום, של ארה״ב וגם בכלל,

 את להציל שסייעו גיבורים בהם אות
שלישית. כללית ממילחמה העולם

תל־אביב אדם, ק.
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סלי!טיבית הילכה
ב שעבר בשבוע לחזות היה מצחיק
 כשהוא דיין משה בשר־החוץ טלוויזיה

והביטחון החוץ ועדת לחברי מוסר מטיף

לגיא דובר
!קורה טול

 מתוכן מדליפים שהם על הכנסת של
 מוכן אינו הוא כן ועל בפניהם דיווחיו

מצ כמוסים. עניינים על להם לספר עוד
 דיין היה בשעתו כי שידוע משום חיק׳

ההד תוכן כאשר המדליפים, בין עצמו
שלו. האינטרסים את תאם לפה

 מגיליו־ באחד פירסמתם עצמכם אתם
 ראש־הממשלה גם כי האחרונים נותיכם

 דיין של האישי בדוברו חושד בגין, מנחם
מישי חומר מדליף הוא כי לביא, נפתלי

 ממנו למנוע ניסה אף ולפיכך סגורות בות
 סאדאת. עם המצומצמת בפגישה להשתתף

 שחושד כפי מדליף, לביא אומנם אם
 על מדליף שהוא להניח קשה .בגין, בו

דיין. משה הבום, דעת על ולא עצמו דעת
 בגלל הדלפות נגד אינו דיין שמשה כך

 מוסריות, או בטחוניות מדיניות, סיבות
 אינו הוא לגמרי. אישיות מסיבות אלא
 רוצה הוא שאין הדברים שיודלפו מוכן

 קורה טול :נאמר כך ועל בפירסומם.
עינך! מבין

אונו קרית זכאי, אליעזר

השלימו כבר העמים
 אני בישראל סאדאת של ביקורו מאז
 כמה עד משנה זה אין כי בתחושה נמצא

 שיחות או קאהיר ועידת דיוני יתמשכו
ה תוצאותיהם, יהיו ומה בז׳נבה השלום
 צופה אני בתינו. אל חדר כבר שלום

 הישראלית הטלוויזיה בשידורי יום יום
התרגשו על להתגבר יכול ואיני מקאהיר

ב קרובות לעיתים עומדות הדמעות תי.
גרוני. את וחונקות עיני

 במסמכים, ינוסח המנהיגים בין השלום
 והמצרי הישראלי העמים, בין השלום אבל
ב שואגים מצרים כשרבבות קיים. כבר

 באותה שלום!״ ״שלום! קאהיר רחובות
להש סיסמאות בעבר צעקו בה התלהבות

 ומצרים ישראלים כאשר ישראל, מדת
 כאשר זה עם זה כבני־אדם משוחחים
ישי לארץ מדווחים ישראליים עתונאים

 שאי-ז צעדים הם אלה — מקאהיר רות
חזרה. דרך מהם

 ישכנע לא איש עכשיו שקורה מה אחרי
 חייבים הם כי העמים שני בני את עוד

 יצליחו לא המנהיגים אם בזה. זה להילחם
 אותם יאלצו עמיהם בני להסכם, להגיע
 יכולים שאנו מאמין אני לפיכך לכך.
השלום. על להתברך כבר

רמת־גן שיפטן, ,גד
 לשעבר ראש־הממשלה של הצהרתה

 אותי ישכנע לא ״איש כי מאיר גולדה
 מסבירה מהשטחים,״ יותר חשוב שהשלום

 הפיל מדוע אחר אפשרי הסבר מכל יותר
 תהיה לא ומדוע המערך שילטון את העם
 פרם שמעון העבודה. למפלגת תקומה עוד

 הבמות כל מעל ולזעוק להמשיך יכול
 אבל טריטוריאלית. פשרה בעד הוא כי
המ גולדה, של הצהרתה היא שקובע מה

ההיסטו מפא״י הצליחה לא כיצד שקפת
 הקדומות. הדיעות מכבלי לשתחרר רית

 כי על לסאדאת לסלוח יכולה לא גולדה
בתקו דווקא השלום ביוזמת לפתוח בחר
 לשפוך מוכנה והיא בגין מנחם של פתו
 השלום תינוק עם יחד שבקערה המים את

שבתוכה.

שוב מחמיץ חוסיין
ש הראשון שהיה חוסיין, המלך דווקא

יש מנהיגים עם ישירות לשיחות נפגש
 ההזדמנות, את שוב להחמיץ עומד ראלים׳

 ששת־ במלחמת בהערכותיו שטעה כפי
 סוריה, נשיא בידי שבוי חוסיין הימים.

 של האינטסים את ומקריב אסאד אל חאפז
 בממלכתו, אופוזיציה לו אין אולם עמו.

 על וחזור הצהר מצהירה שישראל משום
המע בגדה ויתורים לשום נכונותה אי

רבית.
 יתר מגלים ישראל מנהיגי היו אילו
העם,הירדני, אל פונים היו הם תבונה,

 ישירות, בירדן, היושבים הפלסטינים ואל
 ישראל היתה אילו מלכם. של לראשו מעל

 בחזית לוויתור נכונות של שמץ רק מגלה
 את לחלץ הדבר היה יכול המזרחית,

 להשתתף ולהריצו אסאד של מכיסו חוסיין
קאהיר. בוועידת

פתח־תקווה חמדי, צבי

הפליטים דור
 מישרד מנכ״ל על כתבתכם למיקרא

 בן־אלישר אליהו הד״ר ראש־הממשלה,
להי שלא יכולתי לא )2101 הזה (העולם

 שסיפורה אחרת ממלכתית באישיות זכר
 בן־אלישר. של לזה מפתיע דימיון דומה

 היועץ־המיש- של לקורותיו מתכוון אני
 בן ברק, אהרון הפרופסור לממשלה, פטי

 שואה פליט וכמוהו בן־אלישר, של דורו
הגיטאות. וניצול

 תופסים השואה שילדי שהעובדה דומני
 ומצטיינים במימשל בכירות מישרות עתה

להב ראויה עוסקים הם בהם בתחומים
 יוצאות- מהתופעות כאחת ולהדגשה לטה

היהודי. הגניוס של הדופן
חולון פרידמן, משה
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 הזה (העולם הנודד״ ״היהודי בכתבתכם
 הטלוויזיה תוכנית הקלטת על ),2101
 חבוי גולדמן, נחום הד״ר עם שכאלה חיים
 בין מוצנע שהוא שחבל בינלאומי, סקופ

מת אני לו. כראוי מובלט ואינו השורות
 שבין כד על בכתבה הכלולה להערה כוונת
המזכר לצורך שרואיינו גולדמן של ידידיו
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