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מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 את לפסול אפשר האם י הכיצד החנינה.
 מותר לבקש לבקשן אדם *של ניסיונו
לסרב• צריך לרבים אך לכולם.

 הילל, שלמה לשעבר, שר־המישטרה
 עצמו את שיפסול בגין ממנחם ביקש

 פעיל שהיה מפני כשר־המישפטים, מלכהן
כלו מקודם. גם לבן־ציון החנינה בעניין

 כי סבור בגין מנחם הח״ב היה אם מר:
 אנושי, לא או צודק לא מעשה נעשה
 מלתקן בגין ראש־הממשלה את פוסל הדבר

 לבורסוניס גן־עדן ממש זה הדי הדבר. את
למיניהם.

 יורם סגן־השר הוא מסולם גרוע, אך
 ממלאך בן־ציון את להציל הרוצה ארידור,

 אין כי האסירים, כל על המאיים המוות
 דקות. עשר תוך חובש בבתי־הכלא להשיג

 שוטר־ ללא מעצר תחנת -שתהיה אסור
 החזק פי על הנחשבים עצירים חובש.

האסי לזכות קודמת זכותם חפים־מפשע,
 ביית־ לחופש. ראויים הם גם אבל רים,

 ויש בריא, מקום אינו מטיבע־ הסוהר
 פעם. לא כבר שאירע כפי לתקלות לצפות

ה החיים תוחלת את מזכיר גם ארידור
 האם בכלא. לבן־ציון צפויה שריחה קצרה

 את מקצר שבית־הסוהר ■מישהו מפקפק
יושביו? כל -של החיים תוחלת

 חוסר תצוגת הוויכוח .המחיש בסך־הכל
הצדדים. מכל מחרידה מחשבה

בנימינה כהן, פ.

 יהושע העז חסרת־,תקדים בעזות־מצח
 שיערכו לתבוע הכלא, מן בצאתו בן־ציון,

 חוזר מישפט שתובע מי חוזר. מישפט לו
 יכולים כזה ■שבמישפט בחשבון לקחת צריך

 ! ומה לכלא. ולהחזירו שוב אותו להרשיע
 אומלל אותו יבקש אז גם האם ן אז יהיה

 מכבש את מפעיל חייו על ■רחמים מיסכן
שנות? חנינה לו שיתנו1 כדי הפרוטקציה

פתח־תיקווה אוריון, אסתר

לנצח •הלומים
האמי ״הסכנה לביב יגאל של בכתבתו

 )2086 הזה (העולם המוגן״ הפשע — תית
 מעשים לייזרוביץ ארנסט לארנו ייחסתם
שמו בצל שמו את פירסמתם וכן שונים,

רלנסקי. מנטש כהן, יעקב׳לה שיל תיהם
ש אנשים של תמונותיהם ליד הכתבה

 הישראלית בעיתונות רפות נכתב עליהם
 הפשע כראשי האחרונים החודשים במשך

מע את להדגיש היונה מטרתה המאורגן,
המאורגן. הפשע בעולם לייזרוביץ של מדו

 בכתבה. הנאמר למשמע נדהם לייזרוביץ
 שאין בדיות הן בה המובאות ה״עובדות״

 אילו שהרי כלום, ולא המציאות עם להן
 את לבהוק העיתון עורך או הכותב טרח

 הדעות לכל זו והיתד. לאשורו, ה״מידע״
 מגיע היד. מינימלי, במאמץ הקשורה טרחה

שחר. כל לו אין כי למסקנה
 מיש- ולו שיחרר לא לייזרוביץ ארנסט

 ניצל לא וממילא אבני־חן, של אחד לוח
האו על־ידי לו הוקצב שכביכול זר מטבע

 שלא יקרות אבנים לבלגיה החזיר לא צר,
 1* ולא מאחיו חזרה קיבל לא וממילא ייבא,
קיבל. שלא זר מטבע השחור בשוק מכר

 לא ואף שיחד לא לייזרוביץ ארנסט
 לא וממילא כלשהו, פקיד לשחד ביקש

 40,000 של סך חודש מדי מחשבונו הוציא
 הטובה, הדימיון כיד שנאמר, כפי לירות
כתבה. באותה

אביב תל־ שטיינמן, יוסף עו׳׳ד

צודקת לעדלס טעות
 הקטע את מצאתי עכו ידיעות בעלון

 • ראש־העיר על־ידי החתומה במודעה הבא,
 על מכריז הוא ■שבה דורון, ישראל עכו

 את ומפרט המערבי״ ״הגליל אגודת הקמת
:מטרותיה

 הבאים בנושאי■ האגודה. מסגלת אלה בימים
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ה לבעיות מודע כשראש־עיר טוב 'כמה
עיר.
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