מכתבים

במדינה

)המשך מעמוד (3
איזו מיז שיטה מוזרה של הסברה :לה־
טיף לאהבת חייה אהת )החתול( על-ידי
כר שמסבירים שהוא רוצח הייה אחרת
)העכברושים(.
אסתר גולד ,וזל־אביב

העם

מטרה עליונה

ברצוני להביע את צערי העמוק שהצלם
שספק לכם את תמונת זיוה רורז במסיבת
הפרידה שלה )העולם הזה  (1328לא הצליח
למצוא לעצמו ,וגם לנו ,מטרות עליונות יו
תר...
ואותו הדבר מכווז נם למערכת.
עליזה פרידמן ,לונדון
אני קוראת נאמ
נה עוד בהיותי ב
ישראל ,ואני ממ
שיכה בזה בחו״ל
הנה תמונתי בעת
קריאת העולם הזה.
אביבה לוק ,שיקאגו

דלק מיפעלי
הנייר

בקשר לבתבה ש־
פירססתם על מר
חיים טאירסוז ,תהת
״פשעים״
הכותרת
)העולם הזה :(1320
למותר להזכירכם כי
,ו ק
הפירוש שיוחס ל־
מאמרכם זה על־ידי
בל קורא סביר הוא,
שטר מאירסוו הונה את מפעל הנייר
החדרתי ,בספקו לו רק חלק מהטאזוט ה־
מוזמז על-ידו תמורת תשלום מלא ,ובהעברת
הלק מהטזוט לשימוש במפעלו הפרטי )המח
צבה( .כמו כז אפשר להביו כי תלויה מא
חורי מר מאירסון קופה של שרצים.
פר מאירסוז טבחיש נמרצות כל הסיפור,
בפי שפורסם בשבועונבם .אי! לו ,ולא היה
לו ,קשר עם מעשה ההונאה של נזילת פא-
זוט כלשהו בכלל ,וממפעלי־נייר חדרה בס
רט.
נבוז אמנם בי מר מאירסון נחקר בחקירה
משטרתית ,שתוצאותיה עדיין לא ידועות.
אולם מכאז וער הריצת נזר־רינו לחובה וה
צגתו בציבור כאדם שהסתבר בפלילים —
מרחק רב.
עו״ד מ .כספי ,תל־אביב
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הכתבה ,שהתבססה פל המימצאים הרא
שונים של החקירה הסשסרתית לא התנוו
נה לחרוץ את דינו שד סר מאירסון ,והעו
לם הזה מצטער אס וגרס פוול שלא במת
כוון .הכתבה גם לא באה לרמוז כי מא
חורי מר מאירסון קופת שרצים .להיפך :
צויין בה בפירוש ,כי אחרי שהסתבך ב־
עיסקות מסחריות כושלות — אך לא בל־
תי־כשרות — הפדיף למכור את רכושו
הרב ובלבד לא להישאר חייב כסף לנו
שים .כפי שמסתבר נשאב המאזדט שנגזל
לא סתהנת־הדלק של מר מאירסון.

מול הדתיקאן
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חובה נעימה היא לי להביע לעודד ול
חברי המערבת את תורתם ושביעות־רצונם
של חברי סניה ירושלים של הלינה לפני-
עת-כפיודדתית ,מז הכסוי שהעולם הזה נתז
בחדשים האחרונים לסרשיותיה השונות של
הכפיה הדתית.
בחישוף פרצופה של הכפיה הדתית ועס
קניה חרם העולם הזה להפרת קשר־השתי־
קה ,שחלק מז העתונות מקיים סביבם —
שתיקה שהיא סם־חיים לכפיה הדתית.
אהרון פפו ,מזכיר הסניף,
הליגה למניעת נפיח דתית ,ירושלים
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ששינה

ה ב רי ת החד שה
.תנו לאלוהים אשר לאלוהים ,ולקיסר אשר
לקיסר!״ אמר ישו הנוצרי .נידמה כי זוהי
המצווה היחידה של הברית החדשה אשר מנ
היגי המפלגה הדתית מוכנים לקבלה.
מה שייך לאלוהים ,ומה לקיסר? השבוע,
כמו בשבועות הקודמים ,היו הקוזקים של
אלוהים ונערי־החצר של הקיסר עסוקים ב־
מקח־ומימכר נמרץ ובלתי־פוסק.
ס הדתיים מכרו לקיסר את קולותיהם
בהצבעה על המימשל הצבאי.
 9מפא״י מכרה לסוחרי־אלוהים אה
טישטוש פרשת שפיגל.
@ הדתיים מכרו השבוע לקיסר את הטל
ביזיה החינוכית ,שאינה אלא התחלה מוסווית
לטלביזיה מפא״יית כללית — אחד מעמודי־
התווך של הדיקטטורה של מחר.
© מפא״י מכרה השבוע לדתיים סופית
את הרבנות ואת המועצות הדתיות ,עם תק
ציב המילונים שלהן.
סחורה רבה עוד נשארה על הדוכנים ,כ
נושא להתמקחות .מפא״י מוכנה למכור ל
דתיים כל דבר בתחום הכפייה הדתית .ה
דתיים מוכנים למכור למפא״י כל דבר שאינו
שייך להם.
הקיסר מרוצה .ומי שואל את אלוהים?

ראש הממ שלה
כו ש ר מנהיגו ת
ביום החמישי ,האחרון בחודש פברואר,
 , 1963הכיל העמוד הראשון של יומון ישר
אלי )הארץ( את הידיעות הבאות:
 9חרושצ׳וב :דו־קיום בשלום — המדי
ניות הסבירה ביותר.
 9סין מאשימה את ברית־המועצות ב
בוגדנות.
© יחודש המגע על ברלין.
 9עאמר קורא לנאצר להכפיל הצבא
בתימן.
ס ארצות־הברית תחדש בקרוב השיחור.
על הפליטים.
© גולדמן נועד עם אדנואר.
 9עוד  2יהודים למיתה בברית־המוע־
צות.
ס החלטת שרי־השוק — בסיס להסדי
זמני בלבד ,מגיבים חוגים ממשלתיים בירו
שלים.
אלה היד הידיעות החשובות .לכולן היה
מכבה משותף אחד :הן לא נגעו לשום יזמה
מצד ראש ממשלת ישראל.
או ,במילים אחרות :במשך  24השעות ש
קדמו להופעת העתון לא עשה ראש־הממ־
שלה )וממשלתו כולה( מאומה שהיד ,מזכה
אותו להיזכר בעמוד הראשון של העתון,
הפלות והיגוי .אולם היד ,זה יוכר
עבודה מלא של דויד בן־גוריון .על בך
מעידות הידיעות הבאות ,שהופיעו בעמודים
האחוריים של אותו גליון:
 9בן־גוריון נגד הפלות ובעד ילודה.
. 0מה אמר בן־גוריון לליגה למניעת
כפייה דתית?״
• שר־החוץ הליברי — אורח ירושלים
)ביקור אצל ראש־הממשלה(.
 0אין פגם בראיון־רדיד עם רופאייזן,
קובע ראש־ד,ממשלה.
 9בקרוב — סיכום בשאלת פיזור ה־
אוכלוסיה ,הבטיח ראש־הממשלה.
© בן־גוריון בעד היגוי ספרדי־מזרחי מ
קורי בשידורי קול ישראל.
השוואה פשוטה זו מעידה בצורה חותכת
מה דמותה של המנהיגות במדינה — אשר
לדברי ראש־ד,ממשלה עלול האדייב בכל רגע
לקום עליד ,לכלותה.

את מינו לנקבה.
ו .עמוס ,ציריך ,שווייץ
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בנ׳־ל.

קיקי ,תל־אביב

זכות קדימה כמדור זה תינתן
למכתכיהם של קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתכים.

זה התחיל כגל מתנשא .כל הסימנים ה
עידו כי בעוצמתו של גל זה לפרק את
ספינת הקואליציה לרסיסים .אולם ככל
שהתקרב הגל לחוף ,כן נחלשה עוצמתו,
עד שהפך לתשפוכת של קצף רדוד.
ביום ששי האחרון הוציא בית־המשפט
הגבוה לצדק את פסק־דינו ,המחייב את שר
ד,פנים לרשום את נשואיהם של הנרייטה
וישראל שלזינגר )העולם הזה  ,(1328במ
שך יום השית סערו החוגים הדתיים־לאו־
מיים .בבית־הכנסת בהיכל שלמה ,בו הת
פללו שר־הפנים משה חיים שפירא ושר
ד,דתות זרח ורהפטיג ,עברה הלחישה :אין
מנוס ממשבר ממשלתי .במוצאי־שבת מיה־
)המשך בעמוד (6
העולם חזה 1330

