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)7 מעמוד (המשך
 זז־ של האלקטורלי המישקל ואת טייס,

 באלד. בדיונים להשתתף הזכאית מיפלגה
אח במילים המיפלגות. יושבי־ראש יתנו
 הפוליטי, הפורום :פורומים שני יהיו רות,

 המיפל־ שליחי שרים־מומהים בהשתתפות
 מכהנים אינם אשר המיפלגות ונציגי גות,

 בהשתתפות המיקצועי, והפורום כשרים;
 ועמיתיהם המיפלגות שליחי שרים־מומחים

 כולה הכנסת המיפלגות. שליחי שאינם
 לנושאים תחן ולא המישמר, על תעמוד
הלא־נכון. לכיוון לגלוש

תל־אביב תגר, דויד
אגושי דגש קצת

 ״ליליאן שהסיפור לכם, לומר רציתי
 היה )1974 הזה (הסולם למוות״ נידונה

 גם שהוא לעצמי מתארת אני מזעזע. ממש
 היה קשה שנים כמה לפני שעד אף נכון,

 אבל אצלנו. ייתכן כזה שדבר להאמין
אפשרי. כבר הכל כנראה, היום,

 נקודת־אור בסיפור היתד. מקום, מכל
 כל בתוך כרמלי. שמואל המפקח אחת:

אמיצה נערה של הזאת הנוראה הפרשה

כרמלי מפקח
כמותו היו כולם אילו

 ושל שלמה׳ מאפיה נגד המתייצבת אחת
אנו מיחס חוץ הכל שמפגין כוח־מישטרה

ש כאדם כרמלי המפקח בולט פשוט, שי
 עדיין החברה שבשולי באנשים הטיפול

וה שבו, האנושי הרגש את חיקהה לא
 כשהחוק אפילו לעזרה יד להושיט מוכן
ומאחוריו. לצידו עומד כולו
 עוד בה שיהיו למישטרה מזיק היה לא
כרמלי! כמו אנשים כמד.

כפר־אתא חרוזי, רבקה
חרמטכ״ד של דעתו

 )1973 הזה (העולם ״אנשים״ במדור
 את חסך לא גם פרם ״...שימעון כתבתם:

 מרדכי רב־אלוף מהרמטכ״ל, ביקורתו שבט
 במסיבה פרם אותו הגדיר גור... (״מוטה״)
 המיזרח־ של אמין אידי ,הוא פרטית:

התיכון׳.״
 לשמוע בכיליון־עיניים מצפה אני כעת

שר־הביטחון. על הרמטכ״ל של דעתו מה
חיפה לוי, משה

כן־חשר על חיפוי
 נועד זה שמיכתב לומר רצוני ראשית,

 הצדק את ולהוציא שנעשה, את לגלות
 המטרה גם תהיה שזאת מקווה אני לאור.
 בהעולס אלד. דברים יפורסמו אם שלכם,

 כל לא הכתבה, את ינחה והצדק — הזה
אחר. פסול דבר

 דבר שום שכן בעילום־שם, כותב אני
 ז פרטי את אמסור אם יוריד ולא יעלה לא

אותי. להאשים עלולים לכד, נוסף המלאים.
ב שנתיים, לפני אירע המיקרה ובכן,

 בנו בארץ. אי־שם חיל־ד,הנדסה של מחנה
 פלט הנוכחית ישראל בממשלת שר של

ה מכלי־נישקו צרור ג ג ש  למותו וגרם ב
צה״ל. חייל של

 ויצא נענש לא האשם הושתק. המיקרה
 הקורבן שכן מזלו, לו שיחק לכך נוסף נקי.
 לחלוטין, וערירי מהודו, חדש עולה היה

ידידים. או קרובים הורים, ללא
ש אפילו במשהו, שעזרתי מקווה אני

בעילום־שם. כתבתי
איישם אלמוני,
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