העולמית ,בפרשת דר שפיגל ,עד כמד .היא
רגישה למזימות כאלה!
★
★
★
כפי שמציין הקורא מרומי בצדק ,אין
אנחנו נקמנים .היינו מסתפקים בסילוקו של
האוזנר ושוכחים את כל העניין )אשר לא
פירסמנו אותו עד היום( ,לולא צץ האוזנר
פתאום כעסקן ליברלי ,שומר מושבע של
הדמוקרטיה ומטיף לחרויות־האזרח .באיצט־
לה זו נבחר להנהלת המפלגה הליברלית,

ויש חשש חמור כי ייכנס בשמה לכנסת
הבאה.
קצת משונה שבצמרת אותה מפלגה מכה
נים ,זה בצד זה ,הח״כים קלינגהופר וצימר־
מן ,שהצטיינו במא
בקם נגד חוק לשון
הרע — והאיש ש
יזם וניסח את הנו
סח הקיצוני ביותר
של חוק דרקוני זה.

מכתבים
מכונית הרמטכ׳׳ל
פעיל שורת־המתנדבים ,דויד ארנפלד ,רק
הוכיח את צרות מוחו בזה שחרה לו כי
מכונית הרמטכ״ל חנ
תה במקום אסור ל
עצירה .נהג הרמנו•
כ״ל ,כמו שאר נהני
האלופים בצה״ל ,ח
ייבת להיות לו חסי
נות מסויימת בפני
החוק .נהגים אלח
עובדים עד  20שעות
ביממה ועליהם ל
היות מוכנים להסיע
את האלופים בבל
עת ובכל שעה.
אם נהג כזה יקבל
עתה עונש במשפט
צבאי ,הוא יסרב ב
פעם הבאה לנסוע ב
מהירות שמעל לחוק,
גם אם הרמטכ״ל יו
לב־טוב
דיע לו כי הוא
מוכרח להגיע למקום מסויים בשעה טסו־
״מת.
ראובן לב־טוב ,וושינגטון

נציגי העדות

לדעתי לא דייק אורי אבנרי במאמרו על
הזיוף הגדול )העולם הזה  .(1357דומני כי
הבעיה הפוליטית המרכזית בשנח־הראשונים,
היא שכה רבים מראשונים אלה נשארו
עדייז על במת ההיסטוריה ולא פינו מקו
מם לחדשים .בכל ארץ תרבותית אנו עדים
לעלייתו המתמדת של דור צעיר של מדי
נאים דינמיים.
אם כר ,אפשר לומר כי זו התמרדות מת
מדת של הצעירים ,שאינם מוכנים לחכות
עד שהזקנים ירדו מז הבמה הפולימית .וב
זה א ין כל הבדל אם הצעירים הם מעדות
המזרח או המערב .אבל אצל המזרחיים ה
מצב הוא יותר חריף ,היות והם חסרים את
הדור הקודם בפוליטיקה ,לכז הם רואים עצ
מם יותר מקופחים.
השאלה היא ,לכז ,אם דרושה ו/או רצויה,
עליית נציגים מעדות המזרח ,שלא חונכו
לפי האסכולה המערבית .כי עובדה היא ש
לא מעטים מבני עדות המזרח ,שקיבלו חי־
נור מערבי ,תופסים עמדות חשובות בצי
בור הישראלי.
ל .אלחנן ,רנזת־חן

מזרחי כמערב

מאז ומתמיד הערכתי את זריזותם של
כתבי העולם הזה בהעברת יריעות טריות
לקוראי העיתוז .אלא שהפעם לא היתר.
זריזות זו מלווה דיוק.
אני מתכוונת לידיעה על נשואי להרברט

רוניק ,שלפי מה שכתבתם ,הוא מבוגר
ממני ב־ 20שנה .ובכו ,בעלי חנג לפני
שבועות מספר את יום הולדתו ה־ ,34כד
שלפי חשבוני הוא מבוגר ממני ב־ 15שנה.
נסיעת הורי לאמריקה תוכננה עוד ב
חורף ,כשה״בונדם" ביקשו ממני להישאר
ולהופיע למענם ברחבי ארצוח־הברית ,ול
אחר שהשינו עבורי דחייה משרות־צבאי.
כל זה היה עוד בזם! שלא הכרתי אח הר־
ברט ,ולכז לא היה זה הוא שמימז את
נסיעתם .החלטתי רק לחכות עם נשואי ער
שהורי יבואו ,לאחר שעל הנשואיז עצמם
החלטתי רק לפני חודש.
לא ערכנו כל טיול במכונית .פשוט הצ
טרפתי לבעלי לנסיעה לקליפורניה ,לרנל
עסקיו .הורי ואחי ,העורכים טיול בארצות־
הברית ,הצטרפו אלינו לשבוע בבברלי־הילם.
בקרוב אנו נוסעים למזרח הרחוק ,שם
יש לבעלי בית־חרושת לחולצות ,ומשם נבוא
לביקור בישראל.
יהודית רוניק־מזרחי ,ניוייורק

שיר השירים למלבות
בתור קורא ותיק וקבוע של העולם הזה,
הסתייגתי מז הכתבה
על מלכות המים ה
יורדות דרומה )ה
עולם הזה  .(1358ה
עולם הזה מוכר ב
תור עיתוז פוליטי
רציני ולכן אני ס
בור שאיז בו מקום
לכתבות מסוג זה.
אם בכל זאת אתם
מנישים כתבה כ
זאת ,הגישו אותה
בצורה הראויה ולא
בסי גנוז של אירנוני
צדקה ואגודות נשים
צידקניות .מה הדי_________________ -
בורים הא?ד .ע?
שיר־השירים ותהי
יעקוב
לים?
עם זאת ,תודה לכם
מקרב לי על כל השאר .חיזקו ואימצו.
יעקוב ,קיבוץ דן

צרור המור

בגליוז ראש־השנה נדהמתי לראות את
תמונתו של הבעל־לשעבר של הדסה מור
)העולם הזה  ,(1358שאיננה דווקא שמן־
המור של המוסר ,והזקוקה לדעתי ל״הרסה״
של אישפוז.
מדוע היה עליכם לפרסם את תמונת ה
בעל? האם הינו דוב כה גדול? ומדוע לא
הכנסתם תמונה של אותו מתי יניב? נידמה
לי כי אתם פוחדים קצת לזהות את אותה
״אישיות חשובה מאוד" .בעוד אתם מפקי
רים את סנז־האלוף ,הרי שאת אלוף־היצר
וההפקרות אינכם מזהים.
קיבוצניק ,הגליל
צדקתם כשכתבתם כי הרומז של הדסה
מור אינו עומד על רמה ספרותית גבוהה,
אד מהווה סיסמה מעניין באופז יוצא מז
הכלל .אלא שליבה של הדסה לא נתז לה
לגרום למתי יניב אפילו את מחצית הכאב
והצער שנרם לה ולכו החליטה לקצץ ול
השמיט קטעים מסויימים מן הספר .על גיש
תה זו מגיע לה זר עלי־הדסים וצרור־הטור.
שלמר ,קיצים ,גבעתיים

יתנאת מן הגלל

אין רפואה לרפואה

צר לי שלא פירסמתם בגיליון ראש־השנה
נם את איש־השנה ברפואה .לפי דעתי מניע
תואר זה לד״ר שלזינגר ,״מוסמר" לרפואה
מאוניברסיטת סורבוז.
דתי ,טירת־הכרמל
לפי דעתי היה מניע תואר איש־השנה ב
רפואה לכל אנשי המפד״ל במשרד־הבריאות,
המעורבים במשפט תל-ניבורים.
יגאל ישין ,ירושלים
מה קרה לכם? לא נתתם הפעם אף איש־
השנה ברפואה לרפואה .לפי דעתי היה
תואר זה צייר ליפול בחלקו של אנון אלכ
סנדר פירט ,הרופא הגרמני מאשקלון ,ש
סיפק לעתונות חומר למאמרים סנסאציוניים
דמיוניים.
שלמד ,שלמן ,קריית־אונו

כמה עובדות

בנליוז ראש השנה העירותם שהצגת
״פונדק הרוחות״ נחלה כישלון קופתי .הרי
כמה עובדות:
המחזה הועלה  140פעמים .חזו בו 120,000
צופים .ההכנסה הכוללת —  320,000ל״י.
״פונדק הרוחות״ — מבחינה קופתית —
מהווה את אחת ההצלחות הגדולות של ה
תיאטרון הקאמרי .באשר להערכה אטנותית,
הינכם זכאים לחשוב כרצונכם ,ואנו מקווים
שתשאירו זכות זו גם ל־ססס 120,הצופים,
שחזו בהצגה זו.
י .קולקר ,הנהלת
התיאטרון הקאמרי ,תל־אביב

יהודית מזרחי  -רוניק
העולם הזה 1360

זבות הקדימה במדור זה תיגתן
למכתביהם של קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתבים.

למדו ל תועלתכם בקלות ו ב מ הי רו ת
עברית
ו/או
אנגלית
ב״אולפן גרג״ ) £00מ  (0בשיטת גרג הידועה בעולם.
ההדרכה בידי מר חיים בר־קמא׳ מחבר הקצרנות העברית
בשיטת ג ר ג המוכרת ע״י משרד החינוך.

ק צ רנו ת

קורם חדש בחיפה ב־ 15באוקטובר
וכתל-אכיב כראשית נובמבר.
סרטים:
ת ל ־ א ב י ב  :בר-קמא ,רח׳ מרדון ,5

ח י פ ה  :ביים .במעלה״

