
מכתבים
 - צה״ל ״חיילי !■

ממזרים״
 עמידר בשיכון שלנו, בבית־הכנסת החזן

ה באחת הלומד אברך הוא בקריית־אתא,
 בית־ היה האחרונה בשבת בקריה. ישיבות
 לרגל ונשים, גברים במיוחד מלא הכנסת
 שנעשה התושבים, אחד של לתורה עלייתו

חתן.
לב החזן נתבקש הברכות, תור כשהגיע

 תשובתו, צה״ל. חיילי את גם שברך מי יר
 ברכה עושה ״אינני היתה: צחה, באידיש
ממזרים.׳ בשביל
התער ולאחר המקום, קדושת מפאת רק
 בחזן לינץ־ עשיית נמנעה הנשים, של בותן
הנזעם. המתפללים קהל בידי

אתא קריית רוזנאייז, משה
 - מתנדנד דיין ■

איתר והמדינה
 )1667 הזה (העולם מתנדנד דיין הסיפור

 מעלליו נוכח פעור־פה אותי והשאיר חזר
שר־הביטחון. של

מלד,ת חדל אינני
ה הצליח כיצד פעל
 את לתמרן הזה איש

לא־ לעמדה עצמו
שבד, כזו, תאומן

 כל את מחזיק הוא
ש הפוליטיקה גאוני

 או אצבעו, סביב לנו
 שבה יותר, נכון
 כעצם תקוע הוא

 לבלוע לא בגרונם,
להקיא. ולא

ם רו וסוקר חוזר אני ג
 של ההיסטוריה את

 — ששת־הימים מלחמת ערב מאז האיש
הצ הוא כיצד להבין מסוגל אינני ופשוט

בכך. ליח
חיפה גרוס, רוני

אגמי ■
האנטי־דיפדומטים

 האנטי־דיפלומטים אבנרי אורי של מאמרו
 במשך ממש. מרגיז היה )1666 הזה (העולם

 מתרוצץ היהודי השתדלן היה שנים מאות
 בנו. שבעטו אלו של אחוריהם את ומלחך

 אובייקטיבית תוצאה זו היתד, ספק, אין
 היהודי העם היה בה העגומה המציאות של

 הזמינה רק זו שתדלנות זאת, עם יחד נתון.
נוספות. ונגישות סחטנות
 סוף סוף חל המדינה, קום עם עתה, והנה

 קר נשאר אמנם העולם זו. במציאות שינוי
 במסווה כמובן ותמיד — כשהיה ואנוכי

 מדינת- אבל — ומוסר צדק, אידיאלים, של
 היא אין שבו למצב להגיע הצליחה ישראל
 ליד ובעומדו ולהתפייס. להצטדק צריכה
 בזמנו דפק שעליו באו״ם, שולחן אותו

 שגרי־ עושה דווקא טוב בנעלו, כרושצ׳וב
 בצורה משמיע הוא כאשר תקוע יוסף רנו

וגי יפות מילים בליבנו. אשר את ברורה
 כיוון יועילו, לא כה בין דיפלומטיה נוני

 על־ידי ממילא מוכתבות האו״ם שהחלטות
ה המדינות של והאינטרסים יחסי־ד,כוחות

שונות.
תל-אביב תנא, נחמיה

 של נכנע יחס בין איננה הברירה •
 ישראלי של עויין יחס ובין מתחנף שתדלן

 ישראלי של עויין יחס בין אלא — גא
גא. ישראלי של ידידותי יחס ובין גא

 ההתעללות מסורת 1
ססתי־הכלא

 מגילוייכם הופתעתי לא כמותכם, שלא
והרוצ הרצח אודות

 בתי־ בשירות חים
 הזה (העולם הסוהר

 למדתי אנוכי ).1666
 אלו רוצחים אודות

 שנה, 14 לפגי עוד
 כל ללא אדם, כאשר

 הושלך פלילי, עבר
 אי־ על לבית־הסוהר

 האיש חוב. תשלום
 בחוט־ ממחלר, סבל

 לא אשר השדרה,
 לנוע. אז לו איפשרה

 עזרה ביקש הוא
מת ותנאים רפואית

 שהראה אף נענה, ולא צרכיו לעשות אימים
 מרופאי ותעודות צילומי־רנסגן לסוהרים

)6 בעמוד (המשך


