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מכתבים

רדין עו״ד

........ )9 מעמוד (המשך
 אנשי את המישטרה עירבה בה הראשונה

 שעליו דבר שלה, במיבצעים הפרקליטות
 עורכת־ עצמה מצאה כך מוחלט. איסור חל

ש לצעיר בידה מנופפת רדי שרה הדין
 מיגרש ליד הצהובה, בפולקסוואגן נהג

התרבות. היכל של החנייה
 הוא פז אבי כי התברר, אחר־כך ״רק

 היה זנקו ויכי זנקו אברהם של בן־דודו
 פז אבי של בביתו
 עד טילפנה כאשר

הפ מן רכת-הדין
 היה והוא רקליטות

לפגי שבא זה גם
 לקחת כדי אולי שה.

 אל אחר־כך אותה
 בחור שהוא פז, אבי

מאד.״ וחולני צעיר
 בעמוד ניתן, כן

 לכותרת מעל ,27
צי הפתיוך, ״נערת

 הפרקלי- של לום
 אשר רדין, שרה טה

מת חנ״ל הכתבה
 שם נכתב ששמה (למרות אליה ייחסת

הסופית). הנו״ן בלי
 כלל השתתפה לא רדין שרה גברת
 בכל ולא המישטרה של זאת בפעולה
 ואף המישטרה, של אחרת מיבצעית פעילות
 שכל אותה, שפגש לכתבכם, מראש הודיעה
אמת. איננו זאת בכתבה לה המיוחס

ירושלים המדינה, פרקליט כך, גבריאל
 שהוכשל על מצטער הזה העולם י•

 עו׳׳ד בפני ומתנצל מוטעה מידע בפירסוס
 עקב לה שנגרמה עוגמת־הנפש על רדין

זה. פירסום

1 ? אגחגר בבה
בהו הלומד ישראלי סטודנט — אנחנו

 זה מכתב לפרסם מבקשים — ואשתו לנד
 חשוב לנו נראה שהעניין מפני כלשונו,

עליו. לוותר מכדי וכאוב
 כאשר וגאוותנו שימחתנו היתד, רבה

 לרגל כי שונים, ממקורות כאן׳ נתבשרנו
יוצ מדינת־ישראל לעצמאות 30דד חגיגות

ישרא סרטים שני ההולנדית בטלוויזיה גו
 אינה חלפון וגבעת אלונקות מסע לים:
ש בערב, בשבת הוקרנו הסרטים עונה.

בק החבויות ״הנאצלות״ התכונות כל את
המס הנפלא״ ״המוסר כל את צה״ל, ציני
 צה״ל חיילות את צה״לית, נפש בכל תתר

ב שיאי־עולם שוברות הברזל״, ״בתולות
וכהנה. כהנה ועוד למיטה ממיטה מעבר

 הסרט להפצת אחראי מי יודעים איננו
 הסרט שליחת לו השתלמה כמה ועד הנ״ל

 הנזק !רבותי אבל, ההולנדית, לטלוויזיה
 הצגת בעיקבות לנו שנגרם התעמולתי

 באמתחתכם יש אם יישכח. לא זה סרט
 שילחו אנא הנ״ל, מהסוג סרטים כמה עוד

האח הידידות אחת את ונאבד לכאן אותם
למדינת־ישראל. נותרו שעדיין רונות

שני, ומרגלית ישראל
הולנד רוטרדם,

מהמציאות בריחה

האלונקות״ ״מסע הישראלי בסרט צה״ל חיילי
ואנטי־ישראליות אנטישמיות תגובות

 בטלוויזיה הצפיה מגיעה שבו הערב הוא
שהוצג הראשון הסרט לשיאה. בהולנד

אלונקו-ת. מסע היה
טל לנו נודע השידור תום אחדי מייד
 ממורמרים ישראלים־ חברה מסי פונית

 ואנטי־ישראליות אנטישמיות תגובות על
 היה מה בסרט. שחזו ההולנדים מצד שבאו
 אבל, זב״שו! ו הסרט במאי של המסר

 שמץ כשכל אלה, בימים אדירים! אלוהים
 כאן לאנשים גורם מאזורנו המגיע תעמולה
המעו לצדדים ביחסם ותנודות שינויים

 עושה מה המזרח־תיכוני, בסיכסוך רבים
 ודד התבונה רבת הישראלית התעמולה
בהולנד העם לכל מראה היא ? טאקטיקה

 אם בטוחים״. ״גבולות דרושים לישראל
 של ביטחונה את מגבירה השטחים אחזקת
 וחונד חבלנים אלינו מגיעים איך ישראל,

 ויש בשטחים שולטים אנו הרי רי-חבלה?
 ישראל שליטת האם ביטחון״? ״גבולות
 את החבלנים על מקילה אינה בשטחים

? ישראל עם הקשר
 על בכלל לדבר אפשר איך ועוד: זאת

טי כשישנם בתקופתנו, בטוחים גבולות
 קילומטר? אלף של למרחק היורים לים

 כ- רק בטוחים הם הגבולות בתקופתנו
העמים. בין ידידות יחסי ששורדים

רמת־גן אושרוכיץ, ש.

 מיכתב כי בגין למר הנראה ככל נראה
המופ מזיקה, לא מיפלצת הוא הקצינים

 כלשהיא. שמאלנית תנועה על־ידי עלת
 רציני. נראה זה הפעם בגין! מר ולא, לא
 ממיבחר גם ■המורכבת מחאה תנועת זו

 לת־ זאת קח (צבאנו). צבאך של הקצינים
שומת־ליבך.

ומת־גן בהן, יחיאל

 בכיכר הקצינים מיכתב כותבי הפגנת
 מיש- לדעתי היתה בתל־אביב ישראל מלכי

בהע המיכתב כותבי הסתפקו עוד כל גה.
 אבל ניחא. בגין, למר שבליבם המסר ברת

 ראש־הממ־ למדיניות ההתנגדות את להפוך
 למשוך כדי ולדגל, מחאה לתנועת שלה

 השלום. את משרת אינו זה המונים, בעזרתם
 לטעת עלול זה ראוותני הפגנתי מעשה

 שהוא התיקווה, את סאדאת הנשיא בלב
 נגד בישראל העם את לקומם באמת יכול

 סיכוי כל שאין יודעים כולנו הממשלה.
 בעיק- שנוצרה המחאה תנועת אם לכך.
הצ לא יום־ד,כיפורים מילחמת מחדלי בזת

 אם ספק ממשלת־גולדה, את להפיל ליחה
בגין. מנחם את תפיל חדשה מחאה תנועת

 ולידיעת סאדאת לידיעת להביא צריך
 אבל בשלום, רוצה ■בישראל שהעם העולם,

 סאדאת על גם תכתיבים. של בשלום לא
לת רוצה הוא אם עמדותיו את להגמיש

השלום. לקידום אמיתית תרומה רום
תל־אביב עמי, כן־ שמעון

 לסגת סירובה את מסבירה בגין ממשלת
ש- בכך עזה ומרצועת משומרון מיהודה,
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