ילדים ,שהגדול בהם הוא בן  — 11גילתה
לה :״ידעתי ,בסתר־ליבי ,שהעולם הזה יגיע
אלי עוד פעם.״
רישא ,שנשארה כל השנים קוראת נאמנה
של העתון ,נשאלה מה היתד ,משיבה היום,
אילו נשאלה את אותה השאלה שנשאלה
לפני  13שנה .השיבה היא :״הייתי עושה
אותו דבר בדיוק ,ומעניקה את הפרס לנער
חסר־אמצעים מבני העליה החדשה.״
מדי פעם הזכרנו בשבועון זה את תוכנית-
הרדיו של המשפטנית־השדרנית שולמית
אלוני ,החסידה הצעירה של החצי־צעירים
במפא״י .לפני כמה ימים דנה גם המועצה
הציבורית של קול־ישראל בתוכנית זו .ה
ריעה המחרידה ,שהושמעה בדיון :זהו העו
לם הזה של הרדיו.
היה זה התחלה של ויכוח ,שבמרכזו עמד
השבועון המסויים .הבעיה שהטרידה את
נכבדי הציבור ,כפי שהוצגה בוזיכוח זה:
מדוע מאמין הציבור להעולם הזה יותר
מאשר לשאר העתונות?
אם יש לך תשובה ,ספר להם )וגם לי(.
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מכתבים
אחרי מות

לפני שקניתי את הנליוז האחרון של
העולם הזה ) ,(1368הייתי בטוח שלא תוכלו
לחדש שום דבר ,אחרי שרצח קנדי נידון
במשך ארבעה ימים רצופים על־ידי הרדיו
וכל העתונות ,ברבבות מילים ותמונות.
אולם הנליוז שלכם היה מלאכת מחשבת
— החל בשני השערים הנהדרים ,וכלה במתו
הרקע ההיסטורי והמדיני ,תור תיאור ה
מאורעות בתמונות וברשימות וקביעת ה
תנובה של הקהל הישראלי.
כל הכבוד! שום דבר שהופיע בשבוע זה
בישראל לא הניע לקרסוליו של העולם הזה,
ונם עתונים זרים לא עלו עליכם.
חיים בראון ,חיפה
תודה.
...י ותר מכל זיעזע אותי המכתב שקבע
את לוח-הזמנים של מות הנשיאים ,בכל
עשרים שנה.
איד זכרתם מכתב זה ,שהופיע לפני שלוש
שנים בשבועון ״טיים״? השבוע עברתי ב
כוונה על הגליון החדש של ״טיים״ ,וראיתי
שהם עצמם לא זכרו מכתב נבואי זה!
דויד שפירא ,תל־אביב
תשומת-לב העולם הזה הופנתה למכתב
זה על־ידי הקוראה רחל דרור ,עובדת־מעב־
דה צעירה ,שזכרה את המנתב ומיהרה,
למחרת יום הרצח ,למערכת כדי להזכירו.
למחרת הופעת גליון העולם הזה — הועתק
מכתב זה בשאר העתונים היומיים.

פאן קבור הפתרון

אנו חמש חיילות שהתרשמו מאד טהמא-
סר של אורי אבנרי ״הקוזק שנגזל״ )העולם
הזה .(1364
הצעתכם לדו־קיום בשלום עם המיעוט ה
דתי היא נבונה ,ולדעתנו רק בה טטוז
הפתרון לחיים תקינים של האומה.
אולם מה שמפריע לביצוע רעיוז זה הוא
כניעתה של הממשלה ללחצים של אישי־
ציבור ועסקנים ציבוריים ,במטרה לזכות ב
קולותיהם .נם התנהגותה ההססנית של
המשטרה בדיכוי מהומות השבת מתפרשת
כחולשה ,וממריצה את החונים הדתיים ל
המשיך ולדרוש חוקי־כפיה נוספים של
מיעוט על רוב.
שושנה ברוך ,רות לוברסקי,
אסתר כהן ,צפרירה יצווקי
כרמלה מן ,קר״ת־שנזונה
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לראשונה-הישגי שיא באריגים מסיבי
פוליאסטר בתערובת צמר סרוק
א פ ק ס ח ד ש ובלעדי  -ונו ס ף לכך בעל ה ת כונו ת
הנ פ ל או ת ו הי דו עו ת של מוצ רי ד י א ו ל ן  :הדור
וקליל .אינו מ ת ק מ ט ו מ א ריך י מי ם בצורה
מ פ תי ע ה.
פרשם מלגיק

במאמרו על הנשיא קנדי כותב אורי
אבנרי :״לי אוסוואלד ,האיראליסט המופרע
שרצח את קנדי ,הוא אוהד הקומוניזם...״
השאלה היא מניין לאבנרי כי אוסוואלד רצח
את קנדי? ומדוע הוא מעמיד אותו כאשם
יחיד ברצח?
קשה לי להאמין כי מר אבנרי הושפע עד
כדי כד מתעמולת משטרת העיר דאלאס.
מדוע לא הסברתם שייתכן ויש כאז פרובו
קאציה בקנה מידה נרול ,ושאולי כל העניין
בויים בחוסר כשרון?
כדי לכתוב שרק אדם מופרע יכול לעשות
דבר כזה ,לא צריר להיות עורר עתון .מה
שציפיתי לקרוא היה — איד יכולים חונים
פוליטיים להשתמש בארם מופרע לצרכיהם.
פנינה פיילר ,רמת־נן
קשה לי להשלים עם הרצחו של נשיא
ארצות־הברית ,ג׳ון קנדי .אחרי ששמעתי את
הידיעה בכל תחנות השידור ביום שישי
בערב — לא הפסקתי להרהר ולחשוב :האם
זה יכול לקרות לא רק בארצות־ערב ,אלא
נם בארצות־הברית? האם מנהיג ששואה
לשלום ולשקט טתננדים לו?
יש להשלים עם העובדה שהוא נרצח ,אר
כאזרח ישראלי אני מרניש ממש כאילו אבר
לנו אחד ממנהינינו שלנו .כי מאז עלה קנרי
לשלטון הוא התעניין בגורלה של ישראל,
ואני מעיז לומר אפילו שהיה פרו־ישראלי.
משה סופר ,צפת
...אילו היה העולם הזה עיתון אמריקאי
— היה הופר הגליון על קנדי לחומר חובה

בלימודי ההסטוריה .היה זה הכיסוי המכובד
והאנושי ביותר ,מכל אלפי המילים שנכתבו
על קנדי באותו שבוע.
א .שונברג ,חיפה
. . .אם יש למישהו ספק מה תהיה דמותו
של הנוער הישראלי אם תמשך מדיניות
״התודעה היהודית,״ שהפכה ,משום מה ל־
״תודעה גלותית,״ יקרא את תשובתו של
שמואל כרמי ,במשאל העולם הזה על רצח
קנדי .הוא אמר :״היה מגיע לרוצח שהרנו
אותו וטוב שעשה את זה יהודי .שידעו
שאנחנו לא אשמים ברצח קנדי".
י .אביבי ,תל־אביב
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