
מכתבים
והמוות אייכמן
 להרתיע (א) כפול: משפט כל של תפקידו

 להרתיע (ב) פשע, שנית מלבצע הפושע את
הענ על־ידי אחרים שתו.

ה אייכמז: בענייו
 אותו לדוז יש אמנם

לש מוטב או, למות?
 אנו האומנם אול,

במו לרצות צריבים
תו?

 אותו להרתיע כרי
 שנית פשע מלבצע

 זה במקרה כולל (וזה
 בלבד) הסתה אפילו

או לכלוא יהיה רי
 אם במאסר־עולם. תו
להר עונש־המוות בא

 האם — אחרים תיע
הר נירנברנ משפטי

 היסודות את תיעו
בעולם? האנטי־שמיים

 עצ־ לא הנאציזם אלילי של להורג הוצאתם
במותו? אייכמז אותם יעצור האם האנטי־שטי. נלי״הסתי את רה

 יש זה נימוק נקם. — אחד נימוק נותר
 נאור חוק בארץ עקרונית נתקבל אם לננות.

מחיר. בכל העקרוז על לשמור יש מוות, פסק-דיז ננד
 במקום אם יותר הולם שהיה לי ...נראה

 בוז, בא היה הסאדיסטית ההתפרקות סערת
מזה. ליותר ראוי אינו באמת וקר. שקט בוז

אייכמן

תל־אביב קורא,
 ״אייבמז הזה״, ״העולם עורר של מאמרו

 נתז )1184 הזה (העולם ותקופתו״ האיש -
ש בעת אצבעותיו נרפו לא כיצד הלם לי

 ״מחלת- מכנה שהוא מה כי והדגיש חיי
 עלולה נאציזם״ ששמה הקולקטיבית הרוח

 אם הישראלי, בציבור אי־פעם מקום לתפוס
 בנר־ שהיו לאלה דומים תנאים יווצרו רק

בריאה? הברה מתור אלה איומים דברים כתב האם מניה?
ירושלים הללי, יצחק

 נחוז, בה המוסרית המצוקה על אני תטה
 לא ).1184 הזה (העולם העורר לדבריו,

 המוסרית בהכרה חלילה מפקפק שאני משום
 הסתירודכביכול על ההשגה מפאת אלא שלו,
 של נטילת־חיים על המעיקה ההרגשה ביז

ה העונש לביז כאייכטז, אדם ואפילו אדם,
זה. לאדם המניע מכסימלי

 ארם שחיי ובתמים באמת המשוכנע אדם
 מאד רחוק עצמו שהאדם אפילו הם, קדושים
 שמיים בידי הם אדם ושחיי קרוש, מלהיות
 מספיקה בזה לארם — אדם בידי לא ולעולם
להמתתו. להתנגד כדי אדם, שאייכמז העובדה
 עקרוני מתנגד לראות אפשר אם רב ספק
 כשרוצת לכר המתנגד באדם מוות לעונש

 ב־ המצדד אד אחר, מישהו של אבא הרג
אביו. הוא שהנרצח במקרה עונש־טוות

 אם רב ספק יש רניל פושע אצל אם
 אחת על מרתיע, נורם מהווה עונש־הטוות

 ״אידיאולוגי״. בפושע כשהמדובר ובמה כמה
 יכול הוא תנטול איזה — לתגמול ואשר
מיליונים? של לטבח לשמש

תל־אביב אלדה יעקוב
סקופ!
״סקופ״ בטילה להשתטים שהתחלתם אחרי בעצם? זה, מה ■ •

עכו שיבר, אליהו
 ״כרוב*): ■עם יותר, או פחות (מתחרז, סקויפ

כ באת התפירה פעולת גדולה, את־חפירה
 ש־ בלעדית ידיעה העתונאי: בסלאנג זאת.

או מפרסם ממעמקים, אותה ״חפר* עתונאי
לראשונה. תה

תחתית כדר
 הזה (העולם בורמז של מותו על הכתבה

 אצבע עמוק. בסיפוק אותי מילאה )1185
 דווקא הלד זה ארור צורר כי היא אלוהים
 בצורה מותו את מצא וכי — יהודי לרופא
זוז נאותה

תל-אביב כהן, אייזיק
ויחפרהו. כרה בורמן

ונועד מין
ועש מאה (עד ומעלה 14ם־ ובנות, בנים אמריקה! את ניליתם בראבו!

 ).1183 הזה (העולם ״בזוגות״ הולכים רים!)
(נדנדנו!). קבע עוד: מה

ש מוכיח נסיוני עניז: של לגופו באיטר ״הול של הזה הנוער
 הם בקביעות״ כים

הנחמדים, הצעירים
והמאמ האחראיים

עמם. בקרב ביותר נים
 הפסיכולונים את

לפרנסתם, הדואגים
הקליינ טביז. הריני
 עלולה שלהם טורה

 בטירה בה להצטמצם
״המסוכז" שהמנהג

סו נם יתפשט. הזה
בע של אחרים נים

עלו קליינטורה לי
 כגוז להינזק, לים

נביאי-המיליטאריום,
עוב סרסורי־זונות,

בל סוציאליים, דים
 מוסדות וצוות שים

לטיניהם. סגורים
ל כ״תרופה אשר אלה את — זח כננד

 לא המשותף, החינוד הפסקת דורשים מכה״
 הקשר יעוור. לא שזח משום ראשית, אביז.

 מדינה אם ושנית: אפסי. התופעות שתי בי!
 כה ודיקטטור כברית־המועצות, שמרנית כה

 נכשלו בשעתו כסטאליז ורב-אוגים פוריטאני
 בבתי־הס־ הטינית ההפרדה בנסיוז לחלוטיז

 הדגנראטים לעצמם זאת מתארים איד — פר
 תל־אביב? מצפוז הפרויריסטיים

ה את פצעירינו ליטול הטעם מה ובכלל:

ביו והתרעננות המעודדות הטהורות, חזיות
 נסיונות צבירת בבחינת הז אשר — תר

 לא נם איש האנושי? האדם בחיי הכרחיים
בזה! יצליח

 למלאכת ינשו אם טומחינו לעשות ייטיבו
 לטעם מותאם מודרני, אירוטי הינוד מיבצע

האספק על להצביע במטרה והמקום, הזמן
 הנפשיים, ההיגייניים, הפיזיאולונים, טים

ה בהתבגרות והרחיים המשפטיים החברתיים,
 בלא צביעות, בלא — הנוכחית בחברה פרט

ה את להנעיל במטרה לא ונם התחסדות,
בהוויה. נעלה

 הצעירים את לשכנע ורצוי יתכז כמובז,
 טרם — מושלמים אישות בחיי יחפזו לבל

 הגופנית, השלמתם הרצויה במידה מגובשת
 קביעות שתבטיח בצורה והכלכלית הנפשית
טוב. וטעם תואם יסור על אמיתית
תואם יציבות, בכל: מטרתנו זו בעצם,

וטעם.
קרית־סוצקין לזינגר, יוסף

לפסח מאסר
 מטקום־ אותי כשפיטרו בארמז. מקצועי

 העיריה סירות. רוכל להיות הלכתי העבודה,
 יום כל לפרנסה. טוב מקור אצלי מצאה
דו״חות. שלושה־ארבעה מקבל הייתי
 ללכת זמז לי היה לא פסח. לפני היה זה

ל שעלי הודעה קיבלתי פתאום למשפטים.
 לבית־ הלכתי לי. היה לא לירות. 630 שלם

 הד״ר עם ועדה היחה שם בתל־מונד. הסוהר
 במזומז, לירות 100 לשלם לי שאסרו חרמוז,

בתש אשלם והיתר לחג־הפסח, שאצא כדי
ויצאתי. שילמתי לומים.

 לירות 30 לשלם מסכים כשאני עכשיו,
הסוצי־ העזרה מסכימה. לא העיריה לחודש,

ומשפחתו ג׳יכלי
 לא זה אבל לעיריה. במכתב המליצה אלית
 לבית־סוהר״, שתלד או שתשלם, ״או עזר.

רו למה אבל לשלם. מסכים אני לי. אמרו
 למה לבית־סוהר? דווקא אותי להכניס צים

 כשיצאתי תשלומים על סיפורים לי סיפרו
מבית־הסוהר?

תל־אביב ג׳יבלי, שבתאי
קודק־כזיבי עניו

מכ התפרסם )1184( הזה״ ״העולם בגליוז
מירו סטודנטים שלושה בידי החתום תב,

הסטו הפגנת של מסולף תיאור ובו שלים,
באוניברסיטה. ביקורו בעת פולברייט הסנאטור נגד דנטים
ומ מעמד, באותו נבח לא קולק טדי מר
 שהושם מה את לצעוק היה יכול לא מילא
 בחיוך״ ״קרא לא פולברייט הסנאטור בפיו.

 נעצר מאד, רציני היה הוא הכרזות. את
 בפלא- כתוב שהיה מה את בעיוז קרא לרנע,

להניב. מבלי בדרכו והמשיך — קאטים
ירושלים ברון, נתן

 אהרון הטפא״יים הסטודנטים של מכתבם
 ההפגנה על פלונמז ויעקב סוכר זיו וקרטז,

 שקר. דברי רצוף פולברייט הסנאטור ננד
 שם היה במקום. נכח לא בכלל קולק טדי

 למפגינים; שאמר ממשרד־החוץ, אבנר נרשוז
רחוק!״ יותר וקצת בשקט אבל ״תפגינו,

ירושלים גל, אריה
. בר קולק, טדי מר של לשכתו בעוברת ..
שב לעובדה תשומת־לבכם את להפנות צוני
 ישב באוניברסיטה, ביקר שהסנאטור שעה

בבי אליו נתלווה ולא במשרדו, קולק מר
זה. קורו

 על־ לו המיוחסים שהדברים ברור ממילא
פרח. עורבא הם המכתב כותבי ידי

ירושלים לשכתו, עובדת
הערומה האמת

ב״ה.
 התמלאנו האחרוז, הנליויז את בקוראנו

 הנועליות הפורנוגרפיות למראה בוו רגשות
 משפט עם (בקשר בעתונכם לראווה שהצנתם

. )1184 הזה״ ״העולם תטונות־העירום, . כת .
 שפיר־ אחרות כתבות על לדבר שלא זו, בה

 אתם שפלים כמה עד מוכיחה בעבר, סמתם
״ה ועתונכם אתם וריקניים נבובים וכמה

יחדיו. מפואר״
 חוג על הנמנות בנות, שתי

פתח־תקוה הזה, העולם מתעבי
ו בר־אור מר (התובע) יחזרו לא מדוע

במנוחה? אותנו ויעזבו למאה־שערים חבריו
 גושפנקה שנתנו לשופטים הכבוד כל ...

 מוח שרק מרנישים: שכולנו למה משפטית
ביצי דופי לראות יכול וחולני מעוות דתי
 של גופה הבורא: של ביותר העילאית רה
ה. אש

 אנשי את להביא יכולה כזאת תמונה אם
שיל — הטא של למחשבות הכללית התביעה

אנחנו? אשמים מה לפסיכיאטר. הם כו
נהריה גור, יוסף

מאגדי־הוא
 הזה״, ״העולם של נלהבת קוראת בתור

(העולם שייע של למורו להעיר לי הרשו

 באמת שייע ויפה, טוב הכל ):1183 הזה
 מה בשביל אבל לו, הכבוד וכל טוב שחקז

שלו? וההתפארות ההשתחצות כל
ש כרבים אבל מכבי. אוהדת במקרה אני

 על־ידי הוצאתו נסיח בעת המגרש על היו
 במחצית שבאמת לצייז מוכרחה אני טאנדי,

 ביקורת. לכל מתחת שיחק הוא הראשונה
 לו לאבד שמתחילה שהרניש שאחרי כנראה

 טוב שחקז טוב. לשחק התחיל הוא האדמה,
בכבוד. להפסיד לדעת נם צריך

 אוניברסיטת תלמידי רבים־רבים, בשם
מה כמה ועוד א', שנה משפטים תל־אביב,

חברה,
תל-אביב בארי, צפורה

טפי לקבל נאה לא כבר הנדול לשייע נו,
 היכז לזכור לו כדאי ממאנדי. הכתה על חה
מאנדי! של בואו לפני הנבחרת ובל הוא היו

רחובות אלעזרי, שלמה
 ברור טאנדי, של לגדולתו הכבוד כל עם

באמ שייע של הוצאתו נסיח לאחר עכשיו,
 אמת שיש הצעירה, אננליה נגד המשחק צע

הש על לאוזן מפה העוברות הלחישות בכל
הלאו המאמז את הסובבים העסקנים, פעת
 של הידועות בהצהרותיו החל שייע. ננד מי,

 למישחק ועד סוחר, לשעבר, הנבחרת מרכיב
 התנכלויות שרשרת — הצעירה אנגליה נגד

היום! עד כדורנלנינו לבחיר
 היה המישחק של הראשוז בחצי אפילו

 ם־ ובודאי סטלמד מנהרי, יותר טוב שייע
מסוכ פריצות שתי — והראיה בנבנישתי,

 למכת־ נרמה מהז שאחת שייע, שביצע נות
 האנגלים. נגד 16ה־ מקו בלתי־ישירה עונש
 את להוציא לנכוז מאנדי מצא אופן בכל

דרשני. יאמר שהדבר כדי מספיק וזה שייע,
בנימינה סמסונוב, י.

 (צוונציג) מגדלוביץ יצחק זה היה לא
בטב הראשון למקום לוד הפועל את שהעלה

 קיבל הוא ).1183 הזה (העולם ב׳ לינה לת
ול ב', בלינה בהיותה הקבוצה אימוז את

ללי לעליה המיבחז במישחקי שנכשלה אחר
 שלו האימון תקופת כל .1958 בשנת א׳ גה

 6־8 שיחקו בהם לערד, בחוישיים הסתכמה
בלבד. מישחקים
לשע זליקוביץ, אשר הוא הנוכחי הטאמז

 חיפה הפועל פתח־תקוה. הפועל שחקן בר
ברא הקבוצה את שראה מי ישראל. ונבחרת

 כי נוכח כיום, אותה ורואה העונה שית
 ל־ דרנות. בחמש לפחות מאז עלתה רמתה

בכד. חלק כל אי! צוונציג
פתח־תקות כהן, יצחק

כגרמניה ירושלים
ישר מ״קול לב יהודה על שלכם המאמר

 ובא נהדר היה )1181 הזה (העולם אל״
 פרטים, קצת עליו לדעת רציתי ממש בזמן.
 ״צלילי בשם תקליט מהבית לי ששלחו מאחר

התרגש ירושלים בבת בעריכתו. ירושלים״,
 משרת (בעלי שלנו החברים לדמעות. עד תי

 הז והתפעלו, נהנו האמריקאי) בחיל-האוויר
 מז היוצאת מהאורינינליות והז מהעריכה

הזה. התקליט של הכלל
ה לבית־הכנסת איתנו התקליט את לקחנו

 כאחד, וכולם ״עונג־שבת״, לתוכנית צבאי,
 הירושלמי ההווי את קצת שמכירים כאלה

 נורא־ התפעלו בשבילם, חדש שזה וכאלה
לב. ליהודה מחמאותי נורא.

גרמניה פרנקפורט, גיל, חנה

הנשואין זוהר
חור שלושה לפני עליה שהופיעה בכתבה

 נע־ זוהרה, אמרה ),1172 הזה (העולם שים
 למרות כי רת־הנ׳ודו,

 לה שיש העובדה
 היא מאד, קבוע חבר

להי מעוניינת אינה
ש״הנשו־ משום נשא
מכו מוסד הם איז
 כל לא אולם בד,

 לחיות רוצה אחד
במוסד."
מו קראתי והנה

זו נשואי על דעת
ש לי נתברר הרה.
 את להכניס זוהרה החליטה זאת בכל

למוסד. עצמה
זוהרה? נו,

תד־אביב לרר, רות

לגד איחולים
ה הערכתי י נש ר

 של חייו על כנים
 (העולם סקורניק נד

).1182 הזה
ש לאנשים היחס

להשתנות. חייב פשעו
 פעם נכשלים הרבה

 זאת איז אך בחייהם,
 נחשבים שהם אוסרת

 אולם לפושעים. כבר
ו רעב, שהוא מפני לחם גונב אדם כאשר

הסי רבים הרי ננב, כאל אליו מתייחסים
בעתיד. נם שייכשל כויים

 ארוכה די תקופה נד עם יחד שרתתי
 לא זאת למרות היטב. והכרתיו אחד, במקום
 אשר אחרים ודברים הורים, לו שאיז ידעתי
 גבי מעל לשלוח לי הרשו לבו. על העיקו

בעתידו הצלח לנד. ברכה הזה״ ״העולם
צת״ל היידן, נתן

ל וראיתי ללבי, מאד נגעו דבריד לגד:
 באמצעות טובות, מלים כמה לך לכתוב נכון

הזה״. ״העולם
מאו חיים מעכשיו שתחיה לך מאחלת אני
 אוהבת. משפחה בחיק ושלווים שקטים שרים,

 האוהבים בני־אדם הרבה יש יאוש. אל
 לתת ומוכנים היטב, אותך ומבינים אותר

בה. עד לך חסר אשר את לד
צעירה, מידידה איחולים

תל־אביב אהובה,

זוהרה

גדץ\ ה\זגב\ מותוך
 2 נזס־'

וארבורג: ג׳יימס
 לא ומעולם ישראל, את עו״ן איני

ע״נתיה.
בינ בעיות כחוקר גיסא, מאידך
 מדיניות קחי בחשש ראיתי לאומיות,
 בדיוק מסויימים, וציוניים ישראליים

 לצעדים בפומבי שהתנגדתי נשם
ב כגון — ממשלתנו של מסויימים

גר של חימושה מדיניות נגד עיקר
מחדש. מניה

 נאמתי הרי התיכון, למזרח באשר
 שבחימוש האיוולת נגד ו954 בשנת

דב את השמעתי הערביות. המדינות
 המצריות הפדאיון פשיטות נגד רי

 בעת ישראל. על הערבי החרם ונגד
 הצטערתי ,1955 בשנת אחת, ובעונה
 התגמול פעולות מדיניות על בפומבי

 חפים ערביים כפרים נגד הישראליות
 מנות ״שתי של העקרון ונגד מפשע

 הן זו עמדה נקטתי האחת״; תחת
שמדי משום והן מוסריות מסיבות

בווד נמוליכה לי נראתה זו ניות
למלחמה. דבר, של בסופו אות,

— ״המגבית המאמר: (מתוך
פוליטי״) מכשיר

★ ★ ★
רגב: אריא?
 ציוני, ״תכנון״ של שנח 50 לאחר

 וכלכלי סוציאלי מבנה בארץ קייס
וה כלכלי, קיום כושר בעל שאינו
 כאבן■ שהוא מ״אימוביליזם״ סובל

ל הכלכלית. ההתקדמות בדרך ננף
למב יוסיף החדש שה״תכנון״ אחר

 יעיל בלתי שני, מבנה הקיים נה
 נשפץ דבר: אין — כמוהו וצפיד

ונייעל.
מבי כפולות מדכאות בלי בתכנון

ה הייצור נושר את בחשבון אים
 היכולת עם אחת ובעונה בעת פיסי

 לשפץ צריך תמיד מובן: התמחירית.
קופ אינם המתחרים גם כי ולייעל,

 חייב הבסיס אולם שמריהם. על אים
 להיות חייבים המפעלים בריא. להיות
אח מלכתחילה, תחרות כושר בעלי

 גישתה ולייעל. לשפץ מה אין רת
 שמפעלים מבטיחה, ה״תצפית״ של

יקומו. לא בריאים
 של ״מחירו המאמר: (מתוך
מחיר״) בכל ייצוא

★ ★ ★

יוגב: דן
ל מסוגלת איננה בארץ החקלאות

 מגיע שאחוזו מפרנסים מספר קיים
ה הציפוף המפרנסים• מכלל ז7ל־

 דלדול יגרום שהוא בהכרח מוגזם
 בעקבותיו ויביא החקלאים, של נוסף

 משקים, עזיבת של סטיני תהליך
 אמצעי־ייצור. והפקרת האדמה נטישת

ה הם הקורצים הכרך אורות לא
 אלא המתישב, את אליהם מושכים
 ודוחקת הדוחפת היא בכפר החשיכה

 ואכזבה. יאוש בלבו נוטעת אותו,
החק ״משבר המאמר: (מתוך
המושב״) משבר הוא לאות

★ ★ ★

עומרי: פגימין
 אומה, להתהוות גלם חומר הוא עם

 את נוטלת אשר היא לאומית ותנועה
 הרוח את בו מפיחה הגולמי, החומר

 אולם לאומה. אותו ועושה הלאומית
ב הבא היחידי הגלם חומר עם אין

גד וחדלות, מתהזזת אומוא חשבון.
 וני■ מנצחות אחורה, ונסוגות לות

סופי האין הפסיפס בתוך — גפות
ההיס של וצבעיו צורותיו בשלל

וד גזעים של מהמערבולת טוריה,
ומפ דעות וארגונים, מעמדות תות,
 ולאומיות, סוציאליות תנועות לגות,

 גלם חומרי לאומית תנועה נוטלת
אומה. יצירת בשביל

 אומה ״עם, המחקר: (מתוך
לאומית״) ותנועה
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