מכתבים
הכדור השלישי

בכתבה על קנדי דייקתם מאד בפרטים
שכתבתם ע? רצח לינקולן ,שאירע לפני
 100שנה .אד ,משום מה ,דווקא נכשלתם
שכתבתם
בפרטים
על רצח קנדי ,שאי
רע באותו שבוע.
)א; נ׳אקליז לא
לבשה שטלה קיצית,
כי אם חליפה) .ב(
אשתו של מושל טב־
פאם היתה זו שלח
שה לקנדי :״אינד
יכול לטעון שדאלם
אינה מאירה לד
פנים״ — ולא ג׳אק־
לין ,כפי שכתבתם.
)ג( פגיעות הכדו
רים היו כלהלן :ה
כדור הראשון פנע
במר קנדי ,שקרא
״אוי!״ אז הסתובב
ש3ה
מושל מכסאס ושאל
״מה קרה?״ אז פגע בו הכדור השני ,והוא
עצמו הפליט את ה״אוי!״ אז בא הכדור
השלישי ,שפגע שוב במר קנדי.
יהודית שבח ,ניו־יורק
תחנות הטלביזיה בארצות־הברית מצאו
או־ הן לנכון לערוד סישאל בקרב הציבור,
כפי שעשיתם אתם לאחר רצח קנדי )העולם
הזה .(1369
בין השאר נשאלה השאלה :״האם רובי,
רוצח אוסוואלד ,ה י נו גבור לאומי?״ רוב
המשיבים הצדיקו את מעשהו ,אולי משום
כד שרובם היו תושבי טכסאס .איש מהם לא
השיב ש־)א( מעולם לא הוכח שאוסוואלד
אמנם היה הרוצח; )ב( אם אמנם היה הרו
צח ,הרי שמוות ביריה הוא עונש קל עבורו:
)ג( שרצח אוסוואלד הכשיל את החקירה
הבדוקה של כל מה שעמד מאחרי רצח קנדי;
)ד( והחשוב מכל :אי; לאיש הזכות ליטול
את חייו של זולתו.
א .חבצלת ,ניו־יורק

צעירי הלבנט

רציתי לציין כי תחזיותיכם הקולעות בכל
הנונע למתרחש במנגנון המסואב של מפא״י,
גרמו לי ,לא אחת ,קורת־רוח מרובה .לא
נותר לי אלא לקוות כי כתבתכם ,הנושאת
את הכותרת ״הטיהור הגדול״ )העולם הזה
 — (1370תתאמת במלואה.
ישר כוחכם .אתם הנכם היחידים הנושאים
בדנל המלחמה ננר צעירי מפא״י ,המנסים
להפוד מדינה זו למדינה לבנטינית ממש.
ח .בוזמפאי ,ירושלים

חרם נגדי

לאור פרשת הדחתו של הלורד מנקרופט,
נשלח המכתב הבא על־ידי חברת ״יורק־טריי־
לר קומפני״ — שאנחנו נציגיה בישראל.
— לחברת ״נוריץ' יוניה״.
״הדחתו של לורד מנקרופט ממועצת ה
מנהלים של חברת ״נוריץ׳ יוניה״ ,בלחץ
הערבים ,עקב התעניינותו בישראל ,הנה ללא
כל ספק התערבות חמורה בחופש המסחר.
לחברתנו ישנה הזכות המיוחדת לעשות עס

קים מסחריים בקנה־מידה רחב עם חוגים
יהודיים בבריטניה ,ונוסף על כד ,יש לנו
מפיצים פעילים ויצרנים לפי הסכם־ידע ב
ישראל.
״בנסיבות אלה ,אד טבעי הדבר שחברתנו
חפצה להפגיז את שאט-נפשה לנוכח פעו
לותיה של חברת ״נוריץ׳ יוניה״ .הנני ל
בקשך ,בהתאם לכד ,שתואיל בטובך לבטל,
לאלתר ,את כל הביטוחים שלנו בחברת
״נוריץ' יוניה״ ,לרבות את ביטוח הפנסיה
של חברתנו.
פ .ו .דייוויס ,יורק טריילר קתזפני
לינויטד ,נורתהמפטונשייר ,אנגליה

השאלה הנצחית

מאמרכם ״אהבה עיוורת״ )העולם הזה
 ,(1370המשקף את התפיסה המוטעית המנ
היגה אח מדיניות־
החוץ שלנו ,הינו
עוד מאמר בסדרת
המאמרים הקולעים
ישר למטרה.
טדי שבוע ניתז
לקרוא על איזו פר
שה חדשה ומסריחה
כאחת :הליכותיהם
המפוקפקות של כמה
מראשי הציבור; עס
קות הנערכות מתחת
לשולחן על השבוז
הציבור; הכפייה הד
תית על כל גווניה:
מכירת קרקעות ה
מדינה.
לאור כל אלה ב
ג ר ש טיין
רצוני לשאול :מה צריך לעשות האיש
הפשוט? איד הוא יכול להשפיע על מהלד
אריה גרשטיין ,חולון
העניינים?

הבראה ככית־הסוהר

אושרו של חברי ,עלי מרעי חמאד ,היה
רב כאשר קיבל מכתב מההסתדרות ,כי
אושרה בקשתו ליציאה לבית־הבראה .אולם
כאשר בא למושל ה
צבאי ,וניצב לפניו
כעבד לפני אדונו,
עצם המושל את עי
ניו וניענע בראשו
בשלילה :״אני מצ
טער.״
חברי החליט לצאת
לבית ההבראה ב
זכרו! יעקוב בלי ר
שות המושל .אולם
כאשר היה עסוק ב
אריזת חפציו ,נכנס
לביתו שוטר ,שאל
אותו איפה הרשיון
שלו לצאת מהכפר.
הוא השיב שאין לו,
ואז סחבו אותו ל
תחנת המשטרה .כר
בילה חברי את תקופת ההבראה שלו ב־
בית־סוהר• סעיד אחמד שיק ,כפר מזרעה
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עובד לא־־לאומי

בעתונכם הנכבד הופיעה כתבה ,בה סופר
שכאילו חבר ״קופת חולים לעובדים לאו
מיים״ בראש־העין פנה לעזרה לרופא הקופה
ולא קיבלה ,וכאשר רופא הניע ,הילד כבר
לא היה בחיים )העולם הזה .(1367
ברצוננו לקבוע ,שמשפחה זו לא היתה,
ואיננה ,חברה ב״קופת חולים לעובדים לאו
מיים״ ,וגם לא פנתה לשום רופא של
מוסרנו בבקשת עזרה.
שלמה פיינשטיין ,מנהל הסניף ,פ״ת
משפחת הקורבן היא שהודיעה לכתב
העולם הזה שהיא חברה בקופה זו.

ג׳ז של ״קול ישראל״

שמחתי מאד לקרוא את המאמר על מנגן
הנ׳ז נ׳רי )העולם הזה  .(1368בדרך כלל
היה המאמר כתוב ברוח חיובית מאד ,אבל
טעיתם בזה שכתבתם שאין בארץ להקת ג׳ז
מגובשת.
כבר שלוש שנים קיימת בארץ ״להקת הג׳ז
של קול־ישראל״ ,המופיעה ,פרט לשידורים
ברדיו ,נם בשלושת הערים הגדולות ,באי
לת ,בקריית־נת ובהרבה קיבוצים .הקונצר
טים שנערכו שם היו במסגרת הסברה כללית
. .
על הג׳ז.
מל קלר ,תל־אביב
העולם הזה מודה לקורא קלר ,מארגן תזמו
רת הג׳ז בקול־ישראל ,על תיקון העובדות.

חתימה טובה

הדרר לתהילה מרופדת מיטות טובות
— אבל לא אצל עליזה גור )העולם הזה
.(1370
אל תתפלאו אם ביום בהיר אחד היא תע
זוב את כל הזוהר ,ותשחק את עצמה על
באמת .יעודה הוא להיות ה״אידישע מאמע״
והיא תעשה זאת .זו רק שאלה של זמן —
אלה אחדות מהמסקנות שאפשר להסיק מני
תוח נראפולוגי של חתימתה.
מסקנות נוספות :מטיבעה היא בחורה
גלויית־לב ,שאין לה מה להסתיר )שיטו לב
שאכן אין היא מסתירה( .אוהבת חברה
פשוטה ,מסתפקת במה שיש לה .לפעמים מו
כנה לשתף נם אחרים בזה .חייה הפרטיים
חשובים לה לאין שיעור מכל קאריירה .ב
אופייה טבוע טוב־לב וותרנות במידה מרו
בה ,בניגוד לאכזריות הדרושה כדי להצ
יעקוב לוי ,חיפה
ליח ב= 5מח 'י•

פיטר פרייר

הסברו של הבמאי פיטר פריי לסרטו
״אשת הגיבור״ )העולם הזה  (1369מעניין
מאוד — אד אין בו כדי להיטיב את ה
תוצאה הגרועה .אם פיטר פריי)ר( מסביר
לנו את כוונותיו הטובות ליצור סרט נוסף,
בו יעמוד הרעיוז הפסיכולוגי העמוק בצד
ביצוע טכני מושלם ,אנו מבינים אותו —
אד עובדת היות ״אשת הגיבור״ סרט מ
מדרגה נמוכה — בעינה עומדת.
ם .מיראלי ,ירושלים
)יו(.פיטר ,אתה כועס — סימן שאינד
צודק! התפלאתי מאוד כי מערכת העולם
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בשלוב נפלא של שניים ממוצריה המפורסמים :
 817.4.¥ £ +פתרו מעבדות הלן קרטיס
!׳פ!}■!
בארה״ב בעיה כפולה :
שמירה על ת סרוק ת — גם ברוח ובגשם ,ואפילו
עם קומך מן השינה — הודות ל״רשת ה ס מוי ה״ של
סואב״ספריי.
ע צ ו ב מ ח ד ש — בכל יום תוכלי מעתה לסגנן
לעצמך תסרוקת חדשה למשך ימים מספר — בעזרת
מסרק או מברשת בלבד!
וההפתעה הנפלאה — לאבשבילך ,כי אם ב ש ב י ל ו . . .
כשיחוש את שערותיך ...חלקות ,מבושמות ורכות ללטוף !

אוטופרוטרט של סוסגוך
הזה ,הידועה בתמיכתה במקופחים ,נתנה יד
לפיטר פריי בהשמצה פרועה נגד הסוסים.
אנו ,הסוסים ,ידועים בתור בני גזע מכובד
ואציל ,ומקומנו לא יכירנו בין חלאת המיז
האנושי.
אין זו הפעם הראשונה שאתם קופצים על
הסום הלא נכון ברדיפתכם אחרי סוסיאציות
— אך הפעם זה כבר עובר כל נבול .ב
ברכת קש־ותבן ,אני מצרף את צילומי ,ש
נעשה בידי הצלם הידוע סום־קין.
סוטגון הפרש ,אורוזה־פרח ,סזס־נוביץ
ללא הי־םזס ,מפרסם השבועון הנזסוייס את
האוטו-פורטרם של הקורא סוסגון.
כל הכבוד לד ,מר פריי ,על שעשית סרט
אחד )״איי לייק מייק״( ,אבל אל תדרוך ב
מקום אחד ,ואל תרד מפעם לפעם .אילו היה
״אשת הגיבור" סרטך הראשון — היינו
מקבלים אותו ואותר בתשואות .אד והו
סרטד השני ,ואיננו באים בתביעות — אלא
מתוך שציפינו ממד ליותר.
שמעתי אותד מדבר על ״אשתקד במאריינ־
באד״ .אמרת לנו אז ,מעל במת קולנוע
״ארמון דויד" ,אולי חסר פה איזה אונם
קטן ,נוסח אינגמר ברגמן .כמדומני שזהו
מה שניסית לתת לנו בסרטד ״אשת הגיבור״
— איזה אונם קטן.
לפי רעתך ,כל מי שלא מסכים להשקפתד
איננו אלא סוס? מדוע לא השתמשת ב
מילה חמור? זה יותר מתאים במקרה זה.
היית צריד להקדים לסרטר הקדמה ,ולומר
כי זהו סרט רק לחכמים — משהו בנוסח
״בנדי המלך החדשים״ .כי כל מי שלא רו
אה את הסרט דרך משקפיר — הרי הוא
סתם חמור או ת״ש.
״אחד הסוסים״ ,ב .צולף ,רמת־גן

