
מכתבים
לחון! לא

 פושע אף לחוו לא פנים בשום !לא
 כאן מדובר לא הדבר. בנפשנו כי אחד,

 מדובר לא אף זקנים, או חולים בחנינה
 שנכשלו בממון, מועלים של בחנינתם

 בחנינתם מדובר בעבירה. ראשונה בפעם
 למן שיהוו ורוצחים, פושעים אלימים, של

 מדובר לציבור. חמורה סכנה שיחרורם רגע
 למישטרה אין היום שגם ואנסים *בפורצים

משי אינה החוק ויד לנטרלם כוח־אדם די
אותם. גה

— הכבד חטאי (ואת האמת על אתוודה
כ לפני מהארץ ירדתי היום), מזכיר אני

 ופרחו שיגשגו שעסקי למרות וחצי שנה
זרו כי כך), בשל דווקא (ואולי בישראל

 ״מאפיה־ישראלית״ אותה של התמנון עות
 שנים חמש (שבמשך המאורגן הפשע או

 הגיעו קיומו), את שר־המישטרה הכחיש
 ה־ של אוזלת־ידה ומול שלי לעסקים גם

 ולא חסר־אונים הייתי הקטן, אני, מישטרה
של והאיומים הלחצים מול לעמוד יכולתי

דמי־חסות. לשלם הם
 של ולשלומם לחיי לעורי, חששותי בשל

 הכל ונטשתי מכרתי — בני-מישפחתי
״זכי בדירתי גם מהארץ. בירידה וחטאתי

 אבל משנה פחות תוך פריצות בשתי תי״
 הכל, ורשמה באה שאומנם המישטרה,

 ב־ להתעסק מכדי טרודה שהיא הודתה
 סוד זה (ואין ופריצות כגניבות ״קטנות״

 היום ביותר המשגשגים העסקים שאחד
 לדלתות״ שקשור מה כל הוא — בארץ

 עוד היום אם זאת, כל לאור ביטחון).
 או לשחרר אפשרות שוקלים או חושבים

 — ואנסים רוצחים פורצים, פושעים, לחון
מבינתי. למעלה באמת זד.

ניו־יורק נזנהטן, מ. יצחק

ה הבונדסטאג מישלחת חברי עם ׳ידיים
אותו? זוכרים גרמני?

 כך כל שצעק זה, בגין את אתם זוכרים
 השילומים הסכם נגד החמישים בשנות

גר אותם עם לחתום עמד שבן־גוריון
 ? והיום צעק. הוא !״דם כאן ״יזרום ? מנים
 שאז אנשים אותם עם ידיים לוחץ הוא
 לבוא לא על־מנת דם להזרים רוצה היה

 לבסוף, הוא, איש מין איזה במגע. עימם
 לו אין עקרונותיו? היכן ראש־ממשלתנו,

הצורך. לפי אותם משנה הוא עקרונות.
אביב תל־ דסאור, מרדכי

פלאטו •טל השואה

 שכזה. מאקאברי מחזה להעלות יכולתי
 איזה עצמן. בעד דיברו בכתבה התמונות

מתאס בגרמניה !חרפה איזו י חוסר־טעם
 הקשישים האס־אס אנשי פעם מדי פים

 את בנוסטאלגיה מהולה בתוגה וחוגגים
 אור־ נערכת ובישראל ההם. הטובים הימים

 ולא חדה־אונים הייתי הקטן, אני, מישסרה
 האורחים צופים ואחר־כך בסביון, פלאטו

 של השמדתם את המתאר בסרט הכבודים
ה טעם כשבפיהם יהודים, מיליוני שישה
המשובח. וויסקי

 רואות העיניים זאת. לקבל מסרבת הדעת
לקלוט. מסרב והמוח

תל־אביב דולטר, יוסי

 בחגיגתו. להשתתף עי* שהרהיבו ציבור
ל זה מושחת איש נבחר כאשר בזמנו,
 עתה בכך. רע אין כי רבים אמרו כנסת,

 רבים בין סביבו, פשה הנגע כי מסתבר
אח ואנשי־שררה שרים ובתוכם וטובים

 הנדיב של בצילו להסתופף הבאים רים
 השואה. ניצול כמדומני, שהוא, הידוע

 מה אבל לשמוח. טובות סיבות יש לו
זו? בשימחה לאחרים

תל־אביב מירר, אליעזר

העקרונות איש
 מר ישראל, ראש־ממשלת את ראיתם

לוחץ כשהוא העקרונות, איש בגין, מנחם

שפור ביותר המזעזעות הכתבות אחת
 היא. העברית בעיתונות אי־פעם סמו

 (העולם בעיתונכם שהופיעה הכתבה לדעתי
ה נחמדה!״ שואה איזו ״הו, ),2125 הזה

מת והבחילה הסלידה והרגשת גובר זעזוע
 הכתוב. את וקורא חוזר שאני ככל עצמת,

 מסי־ לאיזו תתקשר שהשואה נשמעה היכן
 ? ומעופשת זולה כה בצורה בת־קוקטייל

 מזונות על ולהתענג לבוא אפשר כיצד
ה על בסרט לצפות ואחר־כך ומשקאות

 כפי והאץ׳, סטארסקי היה כאילו שואה
 ! ? פלאטו־שרון סמי ח״כ שעשה

לא ביותר הפרועים בחלומותי אפילו

 אנשים ראיתי בבית־הקברות. הייתי פעם
 את גילו תמהתי. המצבות. אחת על זוללים
 מסויימות עדות יוצאי נוהגים כך כי אוזני

 בדבר. היגיון ויש מתיהם. על להתאבל
 ממילא. ואבלות עצב משרה המת זיכרון
 האבלים את לנחם הוא האזכרה תפקיד
 יותר טוב זאת יעשה ומה רוחם. את ולחזק
? ומשקה אוכל מאשר

 בדרך הלך פלאטו־שרון שח״כ דומני
 בביתו. השואה חגיגות את ערך כאשר זו,

 אלה של רוחם את לחזק רצה פשוט הוא
 לא אבל המזעזע. בסרט לצפות שעמדו

פרנסי- אותם על אלא תמה, אני פלאטו על

 פלאטו־שרון ח״כ כי לשמוע שמחתי
 תל- עיריית ראשות על להתמודד מתכוון
 תושבי את לייצג צריך ראש־עיר אביב.
 את נאמנה משקף כפלאטו־שרון ומי עירו.
הגדו הקרייה תושבי של המוסרית רמתם

תל־אביב?! לה,
ירושליס פכי, משה

הטירטור על
 אלה במילים ?״ מה אז חייל, ״התאבד

 בצה״ל לשיריון בית־הספר מפקד סיכם
יד .שהטירטורים חייל, של התאבדותו את

סו) בעמוד (המשך
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