מכתבים
)המשך מעמוד (3
 .. .אולי צודק מר אלדר ,והדרד הטובה
ביותר היא שליחת מכתבים לשר-הפנים ול־
כל הסיעות בכנסת.
רק התוכז צריך ,לדעתי ,להיות אחר.
צריכים לכתוב :״אני מצהיר בזה שאי; לי
כל שייכות לדת היהודית .נא להודיעני מה
הם החוקים החלים עלי בקשר עם חתונות,
גרושי; ,וכר.״ אם שליחת המכתבים תהיה
באמת המונית ,לא ייחכז כל לחץ אישי,
כמו זה המופעל עתה ננר עולים חדשים,
שבניהם לא נימולו.
כמו־כז צריכים לשלוה מכתבים לשר־החי־
נוד ולשאול :אולי מניע לאזרח חילוני ל־
הנך את ילדיו ברוח זו?
כי כמה שזה מצחיק ,לא קיים במדינת
ישראל ביודספר חילוני .אפשר לבחור ב־
בית־ספר מסלכתי־דתי ,לבי; ביודספר ממלכ
תי עוד יותר דחי .ישנה נם רשת־חינור של
אנודת־ישראל .נטורי־קרתא מחנכים את יל
דיהם לפי רוחם .מוסלמי ונוצרי יכולים נם
הם למצוא בארץ בתי־פפר לילדיהם לפי
כללי אמונתם .ורק האזרח החילוני נשאר
ללא בית־ספר•
כבר בנז הילדים הממלכתי )כולל ה״לא־
דתי״( לומד הילד לשיר ״ברוד אתה אדו
ני״ .בבית־הספר מוכנסת הדת בצורות שו
נות .ילדים לומדים דינים ,נוסה תפילות,
מקבלים עבודוודבית על נושאים הדורשים
התמצאות בהווי הדתי ובנעשה בבית־הכנסת.
כר זה לאורד כל החזית .האנשים הלא־
דתיים ,הסובלניים כל כד ,שאינם תובעים
את שלהם — הם הנותנים את היד לקיום
הכפייה הדתית בישראל.
אם פעם תקום בארץ דעת־קהל מגובשת
נגד הכפייה ,לא יעזרו שום הסכמים קואלי
ציוניים למיניהם .אז תדע כל מפלגה כי
הסכמים אלה לא עולים רק בכספי הציבור
ובכפאות טובים בממשלה ,אלא נם מקימים
ננדה ציבור גדול וטאורנז ,הרוצה לחיות
בחופש בארץ הזאת ,ולצאת ם; הגטו ה
חשוד של ימי-הביניים.
ר .נ ,.תל־אביב

נועד לביטול המימשד הצבאי

השר ,שהוא מחוסן ,ושלא הב״ע כל נכונות
לוותר על חסינותו .העולם הזה דרש ועדת־
חקירה — ומוזר שסגן־השר לא תמך ב
דרישה זו.

חתון רוצה חתונה

אני באתי לארץ לפני שנתיים וחצי ,עם
שני ילדים שלי ,אחרי שבעלי מת בהודו.
כעת הילדים כבר
גדולים ,אחר בן שש
והשני ב; ארבע ,ו
אני רוצה להתחתן.
אבל אף אחד לא
רוצה להתוות! אתי,
כשהוא שומע שיש
לי שני ילדים.
ניגשתי ללשכת־ה־
סעד והסברתי שאני
רוצה שיכניסו את
שני הילדים למוסד,
אבל לא רצו לש
מוע .אז אמרתי ל
פקידה שאני אכניס
אותם לטיסיוז .אז
היא אמרה לי :״ת
שיטי אותם איפת
חתון
שאת רוצה".
1
ראיתי שאי? לי ברירה ,ואני רק בת
שלושים ושש ,ואני רוצה להתחתן ,אז לקח
תי את הילדים והכנסתי אותם למנזר ״רוז־
רי״ בירושלים .אף פעם לא חשבתי שהיל
דים שלי יבואו לכאן בשביל להיות נוצרים.
קטי חתון ,אור־יהודה

עיצרו את הניכחרת:

מכתבי ,שנשלח ליו״ר ההתאחדות לכדו
רגל:
 .. .אני מבקש ממד לעשות כל המאמצים
על מנת למנוע את יציאתו מן הארץ של
קפטן הנבחרת מר סטלמד .הקפטז נחשב ל
מחצית הנבחרת ,ואל נעשה כמעשה רפי לוי
שהלד ולא חזר.
יוסף בחבוט ,בית־סשפט
השלום ,תל־אביב

אנחנו בני־נוער תל-אביביים ,מהם סטו
דנטים ,מהם תלמידי בתי־ספר תיכוניים,
לפני ימים מספר נקלעתי בטקרה לבית־
מהם חברי תנועות־נוער ושאינם
מאורגנים .החולים הכללי בבאר־שבע )לחולי־נפש(.
מאחר את כולנו הרצון המשותף לפעול כ
נדהמתי לראות באולם הכניסה פסל ענק
הצבאי.
המיטשל
מיטב יכולתנו למע! ביטול
היחידה לשינוי ה של ראשו של בן־נוריון.
אנו סבורים שהדרך
חוסר הטעם המשווע ,הגסות והבורות של
מצב היא בפעולה מחוץ לכותלי הכנסת; ב
שתביע אלה האחראים למיקום פסל זה ,נובל ב
פעולה רחבה ,המונית ,על-םפלנתית,
י .ש ,.באר־שבע
הפרעה נפשית.
את רצו :העם כולו בחיסול המימשל הצבאי.
הנוער הישראלי הוא החייב למלא
תפקיד הוא והיא
של חלוץ בפעולה זו .ההצבעה הקרובה ב
הנה הצעתי לסידרה ״הוא והיא״ )העולם

על
ולהפעילו.
כנסת היא ההזדמנות לארננו
הזה :(1324
ב; אנו קוראים ליסודו המיידי של ״ועד
נוער ישראלי לביטול המימשל הצבאי״ .אנו
פונים לכל צעיר ישראלי ,ללא הבדל לאום
או השקפה פוליטית ,המזדהה עמנו ,להת
קשר אתנו על-פי הכתובת :״ועד נוער יש
ראלי לביטול המימשל הצבאי״ ,רחוב בצל
אל  ,10תל־אביב ,או בטלפו! מם׳ ,224867
חל-אביב.
בקשות הצטרפות ,הצעות ותרומות — תת
קבלנה בתודה.
הפרדה גזעית.
בתוכניתנו :קיום אספת-נוער בתל-אביב
ו .עמום ,ציריך ,שוויי?
ופעולות בירושלים ביום ההצבעה•
ועד הנוער הישראלי לביטול
המימשל הצבאי ,תל-אביב

אחד ודורו

קול עמיקם  -כקול שדי

חוסר טעם משווע גילה עמיקם נורביץ'
במודעת ההזמנה לנשואיו של שאול ביבר
)העולם הזה .(1326
האם חושב מר נורביץ' שאם הוא קורא
את פרקי־היום בתנ״ד הוא כבר יכול לדבר
״בשם אלוהים"?
בנימין רבינוביץ ,תל־אביב

טעם המיטה

כ כ ו כ ב קולנ וע . . .
יראה כל צעיר בעזרת קרם הפנים
הנפלא של קליאו — פ , 14ה
מטהר תוך זמן קצר את העור
מכל הפגמים והפצעונים ,ומחזיר
לפנים את המראה המטופל והנאה.

פ 14היה הראשון
פ 14נשאר הראשון

קפה *
תל־אכיב ,דיזנגוך 189

ב5\2וז שטרן היית,
תנזיד רשם רציו!

ח לי פו ת ר.וי 1ן
המנוי-
קיבלת
חשבונך,

נא פרע
אותו בהקדם.
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התואר .,עתונאי מיטה״ ,שהענקתם' לי ב
מדור ״אנשים״ )ה
עולם הזה  (1325הוא
קוסם ,אולי כשלעצ
מו ,אד למען האמת
העובדתית עלי ל
ציי; כי ראש עיר
יית תל-אביב ,מרד
כי נמיר ,השתמש
כלפי בכינוי אחר
לגמרי :״עתונאי מ
טעם״ ,שהוא אמנם
לא סכסואלי ,אד
בכל זאת בעל מש
מעות רבה.
אריה אבנרי,
מערכת ״ידיעות
אחרונות״ ,תל־אביב

השוחד והמפד״ל

נאמר ״והשוחד יעוור עיני פיקחים״ ,על
אחת כמה ובמה ש  :השוחד מעוור פיקחים
קורא׳ ירושלים
יתיים־לאום״ם.
. . .ה נה עתה קוראים אנו בספר שמות,
ומתקרבים לפרשת ״משפטים״ ואחריה לפר
שת ״תרומות״ .אילו הלכה המפלגה הדתית-
לאומית לפי הכתוב ,כי אזי לא היתה מסת
בכת .אולם כאיכר הופכת היא סדרי תורה
על פיהם ,ועוסקת תחילה בפרשת ״תרומות״
— מאליו ברור כי לאהר מכן חייבת היא
להגיע לפרשת ״משפטים״.
זלמן לייב המאירי ,בני־ברק
קפצתם שוב על מציאה נדולה ,להשמיץ
את המפלגה הדתית־לאומית ,וכבר חרצתם
את משפטכם על םנן־השר רפאל ,שהוא אדם
נקי־כפיים לכל הדעות ,ובאותו זמז שהוא
נשבע שלא היתה לו שום ידיעה בעניין זה.
אינכם מוכנים אפילו לחכות ולתת אשראי
לבית״המשפט הישראלי ,המפורסם ביושרו.
מרים זנד ,ירושלים
בית־המשפם אינו חוקר ואינו דן את סגן-

אלמנה עליזה.

איך ילמד ז׳ילברץ

קיקי ,תל ־אביב

התבוננתי במשבר לאומי בכוח — במאמר
אודות ז׳ילבר שאינו יכול ללמוד )העולם
הזה  .(1324מכיוו; שעוסק אני בחינוך ררד
רשת שידורי טלביזיה-לימודית אל כיתות
בתי־פפר עממיים ב־
ניו־יורק ,יורשה לי
להוסיף:
החינוד במדינת יש
ראל זקוק למהפכה
דחופה — לרבות
התוכנית ,המורים,
והדרכים — לא מ
שום שאיננו טוב כ
שלעצמו ,או שאיננו
ניחן לתיקון רצוני
בתנאים רנילים —
אלא משום שאיננו
עומד מעיקרו לשי
רותם של המדינה ו
של העם .ובמקום ש
הוא ישפיע על ה
מדינה לתיקונה ול
ואלץ
טיהורה ,הריהו מו
שפע מן המדינה על כל גילוייה השליליים
בעיית מיזוג הגלויות היא חמורה — ם-
שום שבי; שגי חלקי היישוב ,בין שני ה
מחנות שמעברי התהום ,אין מכנה משותף
לאומי־אידאי אמיתי .יצירת מכנה משותף
במדינה ,אשר בו תיווצר תחושת שותפות,
תאמת את היותנו שונים מכל העמים.
הירתמות טוטאלית למשימה באפיק חינו
כי מעשי תרוקן את הריקנות שבנוער .הוא
יהיה עסוק ,יוכרח להיות עסוק ,ילמד להיות
עסוק לא רק עם עצמו — אל נם עם עמו
יאיר ג׳רי ואלין ,ניו־יורק

זכות קדימה כמדור זה תינתן
למבתכיהם של קוראים המצרפים
את תצדומיהם.
העולם הזה 1327

