
מכתבים

אופי עם קפיטול־סיגריה
הרציני למעשו

מספקת. מלאה, עשירה,
 טבק מסוגי עשויה הטעם. מלוא את המחפש הרציני למעשן

זו. לסיגריה בקפדנות שנבחרו ביותר מעולים
1 •בלבד י"ל 8־• סיגריות 20 אדום־זהב־כחול• בקופסת 1 0 0ח1

הרציני למעשן אופי עם סיגריה - קפיטול שנה. 40מ־ למעלה איכות סיגריות מייצרת דובק
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 של אי-אימון ׳הצבעת מלבד ראש־ממשלד.
 הוא שבגין יסתבר אפילו חברי-הכנסת.

 רגליו על לעמוד מסוגל ואינו הולדדואנוש
 רא־ חשיבה אי-יכולח על לדבר שלא —

 המיש־ אצלינו תפעל עדיין — ציונאלית
הקואילציונית. מעת

תל־אביב מירב, משה

 נאמנות היא בגין מנחם של המחלה אם
 מנהיג מעדיף אני לעקרונותיו, סייג ללא

 דד ״בריאים״ מנהיגים על כמוהו ״חולד."
 מדינת־ של ביטחונה על לוותר ׳מופנים
!והטעייה. הונאה תכסיסי תמורת ישראל

תל-אביב פישלר, חיים

חיה שלא הגירוש
 העולם בגליון הסיפור את קראתי

 השואה ״ניצול הכותרת תחת ),2134( הזה
 היתר ובין בנאצים״, הלוחם את תקף

 אברהם ח״כ עם ויכוח לי שהיה שם נסתב
מהכנסת. כביבול, וסולקתי, מלמד

 עותונכס קוראי בפני להביא לי נא החשו
הו ללא שקרה, כפי המ״קרד. סיפור את

והשמטות. ספות
יותר זה בכנסת קבוע באופן מבקר הנני

דד כאיש־ציבור ,1957 משנת שנה, 20מ־
ניצולי- אלפי מייצג

״ 5י  לא ומעולם שואה
וגם מהכנסת סולקתי

והסיפור לא. הפעם

# ־■ 4
נודע :כדלקמן הוא
ה ששר־החוץ לנו

ןף■ * ?> גנשיד, מר גרמני,
בישר לבקר עומד

 יוני. בחודש אל
מ שבועיים פניתי
למ״שרד־החוץ ראש

ולשגרי בירושלים
פרידמן  בתל־ הגרמנית רות

ל מנת על אביב,
של פגישה בקש

 מנת ועל הגרמני שר־החוץ עם משלחתנו
 צורך שיש ולשכנעו עצומה לו ■להגיש
 נגד בגרמניה ההתיישנות חוק את לדחות

 (והנימוקים שנה 20 לעוד נאציים רוצחים
רבים). הם

 שר־ אמנם ביקר ,28.6.78 הרביעי, ביום
 6.00—4.30 השעות בין בכנסת, הגרמני החוץ

 ל- עימו לשיחה להתקבל עמדה יומשלחתנו
 חברי־ עם פגישתו לאחר שעה, רבע ימשך

 גרמניה,—ישראל לידידות מהאגודה הכנסת
 קודם יום דקות. 45 להמשך היתד. שאמורה

 חברי- של חתימות ואספתי בכנסת בקרתי
 לשר להגיש שעמדנו עצומה, על כנסת
 החתימות באיסוף המשכתי למחרת גנשר.

 ח״כים. של חתימות 20ל־ מעל עד ■שהגיעו
 ישב ורהפטיג ד״ר ,ח״ב של שולחנו ליד
 לחתום. לא והתעקש הלמד אברהם ■ח״ב

 שואה ניצול הוא, דווקא מדוע •שאלתיו
 ד״ר ואף לחתום, מוגן אינו קובנה, !מגיסו

 מר אך לחתום, לשכנעו ניסה וחהפטיג
 רד שלמיקצוענים ואמר בפעם יצא מלמד

 פרצתי חותם. אינו אלד. בעגיקנים ׳מתעסקים
לזזבר לד ״תתבייש לו: ואמרתי ׳בפעם

 זו לעבודה מתמסר אני בוו. בצורה אלי
מ הראשונות, השנים 15וב־ שינה 33 .כבר
 אף הרווחתי לא .1960 ועד 1945 שנת

 שאיש בכד, הריע ומר, זו, מעבודה פרוטה
פוש ועל השואה על במחקר עוסק כמוני

 לא כחסר־כנסת, אתה, האם י נאציים עים
 שולמית ח״כ ״1 ציבורית מפעולות מתפרנס

 אחד אף אך להרגיעני, ניסו האחרים אלוני
 ברור ולא הכנסת המזנון אותי סילק לא
זד. ידיעה אליכם הגועה מניין לי

 עם לכנסת הגיע משר, מר ׳שר־יהחוץ,
 נכנם ,4.30 פשעה הרביעי ביום פמלייתו
 כחצי שנמשכה הכנסת. יו״ד עם לשיחה

 באחד לשיחה נכנם מבן ולאחר ישעה,
 חברי- של משלחת עם הכנסת ׳מאולמות

 בנימין ד״ר ח׳ע יצא 5.30 בשעה הכנסת.
ה על לוותר ולמשלתתי לי והציע חלדי

 מידידות והח״כים שר־החוץ, עם פגישה
 העצומה את לו ימסרו ישראל^גרמנ״ד.

 של הנושא את גם בפניו ויביאו שלנו
 לא לכך בגרמניה. ההתיישנות חוק דחיית

 את לקיים לנו לאפשר וביקשנו הסכמנו
 כפי שעה, רבע במשך עימו הפגישה
והשג מישרד־חחוץ על-ידי לנו שהובסת

 נכנס הלוי ד״׳ר ח״כ הגרמנית. רירות
 ח״כ יצא ואחריו הישיבות לאולם חזרה

 עם לדבר ופנה עלינו הסתכל ׳מלמד,
הוראה נתן שהוא ייתכן סדרני-הסנסת.
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