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)3 מעמוד (המשך
 כך בטבריה. הערביים הבניין פועלי פיטורי
בעתונים. נכתב
 לתליית כתגובה איך, מבינה אינני אני

 להחדיר המעוניינים אנשים יש כהן, אלי
 עדיין הנהוגים נקמת־הדם, מינהגי את לחיינו

 פועלי של אשמתם מה ובכלל, בארצות־ערב.
דמשק? מעשי על בטבריה הבנין

 תל־אביב ל., ש.
 גופתו את להחזיר הסורים של סירובם

 גדול מה מוכיח ז״ל כהן אלי של המעונה
 יתגלו ,שמא פחדם

 העינויים מעשי כל
 להוצאתו קדמו אשר

להורג.
ב להורג ההוצאה

מרכ בכיכר פומבי,
צו אלפי ולעיני זית

 את מזכירה פים,
הרומאים. שלטון

פרידה, אברהם
רמלה

 של תמונתו פירסום
ער וידידה כהן אלי
 (העולם בביירות בית

טעם. חוסר של מעשה הוא )1445 זה
 או כנה, היתד, זו ידידות עם יודע אינני
 דבר אך תפקיד, מילוי של תוצאה שהיתר,

 שבעה, יושבים משפחתו בני יודע: אני אחד
קשות. בהם לפגוע עלולה כזו ותמונה

 הפרשה של הזולים הסממנים את השאירו
 ״המרגל בשם אי־פעם, יופק שבוודאי לסרט,

מדמשק״.
פתח־תקווה פיק, בנימין

 מילוי בעת כהן אלי את מראה התמונה
 חברה״, ״איש של מישחק שכלל — תפקידו
 לכן דמשק. לשליטי מתוקים חיים המספק

 רע, טעם כל התמונה בפירסום היה לא
ת לפגוע היתה יכולה לא וממילא שו  ברג

איש.
 היסטריה שמתרגשת פעם בכל ושוב, שוב

 השקולה עמדתכם בולטת בארץ, אנטי־ערבית
והמפוכחת.

 (העולם הי״ד״ לא ״ז״ל, העורך כתבת
לכך. דוגמה היתד, )1446 הזה

 של בתקופה כי להזכיר, מיותר זה אין
 היא מפוכחת עמדה כל לאומנית, היסטריה

לב. אומץ של גילוי גם אוטומטי באורח
 לקח שהסיק במדינה היחיד העתון הייתם

 ז״ל: כהן אלי של הטראגי ממותו אחד
 חיים.״ אלא מוזת, אינה למוות ״התשובה

 נועז במאבק להתבטא צריך הפרשה ולקח
השלום. למען יותר ואמיץ יותר

חדרה גאוני, חיים

 אורי של מאמריו בי עוררו רבות פעמים
 הם חימה. אבנרי
להו הצליחו פשוט

ה מן אותי ציא
כלים.

 בגלל הפעם, אבל
 כהן אלי על מאמרו

ל מוכנה אני ז״ל,
נשיקה. לו העניק
מק נשיקה הלב, מעו
ומי מילה כל עבור

 לבטא שהצליחה לה,
 נוכח הרגשותי, את

 המפלצתית ההילולה
העתונים. בכל

גובמן, ליאורה
תל־אביב

 בקט, המצויין הסרט את שראיתי לאחר
 התנהגותו להסברת חדש אספקט לי התגלה

ה בחודשים בן־גוריון דויד של המוזרה
אחרונים.

 רציחתו את למעשר, שהזמין בקט, מה
 בדרך להבטיח כדי השני, הנרי המלך בידי

 הכנסיה של החיוניים האינטרסים את זו
 לכאורה הפועל בן־גוריון, כך ארוך, לטוזח
 עושה דמותו, הנצחת של האינטרסים כנגד
 ארוכי־הטווח האינטרסים את להבטיח כדי
ישראל. של

 התפקיד את בן־גוריון על הטיל הגורל
 פסל ובכך הערבים, את לנצח כפוי־הטזבה

היס בחוש לכן, השלום. עושה להיות אותו
 את שישמיץ שככל יודע הוא מפותח, טורי

 של סמכותו תגדל כך ממנו, ויסתייג אשכול
 ובעולם, בארץ שוחרי־השלום כל בעיני זה

 השלום את לעשות והמוסמך הראוי כאדם
עליו. ולשמור
 דמותו את ומסכן עצמו, את מבזה הזקן

האל־ את אחריו גורר הוא אך ההיסטורית,

גובמן

השטח ניקוי

 שבסביבתו והמסוכנים ההרפתקניים מנסים
 השטח את לנקות כדי פוליטי, קבר אלי

לשלום. ולהכינו
לבן־גוריון! גודל הבו לכן

תל-אביב גנדלר, משה

 בן־ דויד כי נכתב )1445( הזה בהעולם
 ברור מכבר וזה ,79 לגיל מתקרב גוריון

מעור הנפשי שיזזי־משקלו כי בר־דעת לכל
ער.

 האיש כי זו. דעה על לחלוק נא הרשוני
 מבצע טבעי, אורח־חיים מקיים בן־גוריון
 מחמיץ ואינו הגופניים, תרגיליו את בהתמדה

צעדותיו. את אחד ליום אף
אית הבריאותי ומצבו הנפשי שיווי־משקלו

 כל של אלה מאשר יותר ערוך לאין נים
ומטה. שבעים בני צעירים אותם

הרצליה סופר, שמעון

לאלדד אלדד בין
הגלו חילוף את שפירסמתם עשיתם טוב

 אולם אלדד, ישראל הד״ר לבין שביני יות
 אליו שיגרתי לגלויה שבצירוף לציין עלי
 הן דעותיו מדוע הבהרתי שבו מכתב, גם

 בין הבדל אין ומדוע טהורות, שובינסטיות
הפאשיזם. אבות לדעות דעותיו
 הרושם יתקבל שלא בכדי זאת מציין אני

ב עוסק אני רעיוני, בוויכוח במקום כי,
 דבר עלבונות, ■ובהטחת תוזי־גנאי הדבקת

 בפוגע יותר מתנקם הוא אך לעשותו, שקל
בנפגע. מאשר

תל-אביב אלדד, יעקב

 מכתב פירסמתם )1445( הזה בהעולם
אלדר, למר תשובה

זה מכתב וייחסתם
לי.

 להודיעכם הנני
 כתבתי לא שמעודי

שכ ולא זה, מכתב
מותו.

ישראל ד״ר
ירושלים אלדד,

בגין של חשלום
חירות־ליברא־ גוש

האלטרנטי הוא לים
 לשלטון היחידה בה

 לכך הוכחה מפא״י.
הזה. העולם של הנסיונית בקלפי גם מצוייר,

 למנהיג יינתן במדינת־ישראל השלטון
 של וחמתם אפס על בגין, מנחם חרות,
 שלום יביא אשר והוא הזה, העולם עורכי

 התרפסות על־ידי לא לשכנותיה. ישראל בין
 המסו־ השבועון שנוהג כמו הערבים, בפני
כוחנו. חיזוק על־ידי אלא יים,

שון־לציון כן־יוסף, שלמה רא
לפרס עידוד

 את בשערו פירסם )1446( הזה העולם
 תוך שר־הבטחון, סגן פרם, שמעון תמונת

 ודעת דעתי, לפי אך גמור. ביטול כדי
 מכל וטובים רבים

להצט יש המפלגות,
התפטרותו. על ער

מ כי לומר ניתן
 המדינה הקמת יום

 את פרס הוכיח
מוכ ,כמנהיג עצמו

 שהצליח וכאדם שר
הצ הוא בתפקידו.

 ! בשנה שנה מדי ליח
ה מהנשק להיפטר

 בנשק ולהחליפו ישן
ועדכני. חדיש

 בעבודתו הכרתיו
 ו־ כמנהל בניו־יורק,

 הראשונות בשנים משרד־הבטחון, בא־כוח
 לו למצוא אין ולדאבוני המדינה, לקיום

ממלא־מקום.
 עליו, ההתקפות את שתפסיקו מקווה אני
הראוי. העידוד את לו ותתנו

צודקת לעולם טעות
ר בנגינה גדול כשרון ו י כ (הארץ). ב

חיפה פדכיץ, אביבה
המש בלשי יכלו לא העז, רצונם למרות

שד העצורים מן איש לקשור טרה הנועז ב
הזה). (העולם

תל-אביב גולדמן, כני
ר מקבלי א ו  טכניים למדעים דוקטור ד
ר מקבלי ורשימת א ו ד (דבר). ״אינג׳ינר״ ה

 תל-אביב קליינר, יהודה
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 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למפתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

אלדד

ה העולם4 1447 הז


