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מכתבים

 היית ל* .אם :בערך עם,0 אמר מישהו
 דם. לך שאין סימן ,30 גיל עד סוציאליסט

 סימן ,30 גיל אחרי סוציאליסט נשארת אם
“שכל. לך שאין

 הייתי אך זו. לדעה במובן, מסכים, איני
הת שלא «מי :משקל אותו על לומר, מוכן

 זעיר. היה שלא סימן בנעוריו, לוייזמן נגד
 סימן בבגרותו, וייזמן את העריץ שלא מי

התבגר.* שלא
היתד. ,14 בגיל לענינים, נכנסתי נשאך

 השקסת״עולם. כמעם לוייזמן השנאה לנו
 תמנו וההבלגה, המהומות ימי אלה הוו

 בירדן, רבים מים עברו מאז אולם התקומם.
 :לגמרי אחר באור לעינינו מופיע וייזמן

 האדם ליזרים, נכנע שלא השקול, המנהיג
 את שראה התנאים, בכל ביזירה שהאמין

 העשן מסך מאחורי והאסורה המעשית האמת
נבובות. ומליזות ספלים סכסיס של

 :עזמנו את לשאול אנחנו גאלזים זאת בכל
 אחת האחרון, בשלב וייזמן התנגד כיזד

 האנסי־בתטי, למאבק השדר. העולם מלחמת
מע לכל סעם להיות היד, יכול לא שבלעתו

ז שלו שיו
המ הבריטי ההיססותון טוינבי, ארגולד

 את מבזע דור .כל :לכך תשובה נתן הולל,
 ולתקופתו. לאופיו המתאימה שלו, המהפכה

 את שהשיג לאחר מנזח, שהוא לאחר אולם
 רואה לשמרן. הוא זעפו להשיג, רזה אשר
 על בשמירה העיקרי תפקידו את עתה הוא

 למהפכה מטבעו מתנגד הוא לכן הישגיו.
 של ולתקופתו לאופיו המתאימה זו הבאה,
אחתו.' הבא הדור

 על הישראלי, הנוער של השיחרוד מלחמת
 הי־ והבלתי־מזוינות, המזוינות זורותיה כל
 המהפכה מחוללי השניה. למהפכה ביטוי תה

 תמים כי האמינו בראשם, ווייזמן הראשונה,
ה על ההתישבות, על הישגיהם, על אסון

נםשם. נימי בכל לה התנגדו לכן ישוב.
 תופעה נם מסביר טוינבי של העקרון

פעם. לא בה הירהרו מאתנו שרבים שניה,
 נבי־יושע, של הקרב בשדות התגשמו, הנה

 החלומות, השאיפות, ונגבה, משמר־העמק
 ל־ הגיע המתפתל השביל דור. של גמאווים
 וייזמן כמג שאיש הגיוני זה היה פיסגה.

 מה ז עתה מה : הגדולה השאלה את ישאל
 להתקדמות דור להלהיב שיוכל הבא האידיאל
ז נוספות
ניתנה. לא זו שתשובה עתה יודעים כולנו
 נאשים אם היסטורי אי־זדק זה יהיה אולם

 אותו כל ואת בן־גוריון, את או וייזמן, את
 לבזע יכול אחד דור אין זה• בכשלון דור,
 ההנשמה, לשיא הגיע הוא מהפכות. שתי

 של בהיסטוריה רבים דורות שלא הגשמה
 להיות חייבת האשמה כל לה. זכו העולם
אלינו. הבא. הדור אל מופנית

באוני זעיר סטודנט עוד וייזמן כשהיה
 הזארית ברוסיה ביקר ג׳נכה, של ברסיטה

 בגיקו־ משטרה קזין ידי על ארוכות ונחקר
 אינו שוייזמן השתכנע שהלה אחרי לאייב.
 האבא של כסאו תחת החותר מסוכן, מהפכן
 .שמע־נא, :ואמר הגב על לו טיפח הקטן,
 אל :לעזתי הקשב רע. בחור אינך בעזם

 כש־ האלה. הארורים היהודים עם תתעסק
 האדם אתה תהיה שלהם, המלכות את יקבלו

״מנורת״רחוב על אותו שיתלו הראשון !
 לויד־ עם וייזמן כשנפגש שנים, 10 כעבור

 .כשאתה : סמואל להרברם הלה אמר ג׳ורג׳,
 בארץ- מזבה ה4 לאיש יקימו נישכח, ואני

הש הנבואה כי יודעים אנו כיום !*ישראל
הזודקת. היתד. ניה

 עתה השורר לסזב וגם — לאיש אופייני
 לעשות מה בדיוק יודע אינו שאיש — במדינה

? התפקיד את ימלא מי בנשיאות.
 אז- כיום קיים שהוא כפי הנשיאות, מוסד

מוסד אינו והגרמני, הזרפחי בנוסח לנו,

 שמישהו העקרון את לסמל בא הוא ריק.
 ונישא רם שהוא המפלגות, לכל מעל עומד
 בעיני נערץ היומיומי, הפוליטי לשוק מעל

 הרזיסות את מבטיח והשכבות, הזרמים כל
 את ומגרש דעותיו את משנה כשהעם גם

ממשלתו.
 אולם מכובדים. בולם שמות, כמה הוזכרו

האי מן אחד אף כי ההרגשה בחלל מרחפת
 חיים של במקומו לבוא יכול אינו האלה שים

 של הזה העקרון את לסמל יכול אינו וייזמן,
. הנשיאות.

 מדוע ? בנפשנו שקר לעשות מדוע כן, אם
 ע<רון. של למיטת־סדום המזיאות את להכניס
ז למזיאות העקרון את להתאים במקום

 בגוף הבולטת אחת אישיות היום ישנה
 בן־ דוד של אשיותו זוהי הארץ. של האנושי
 מתאים ראש־הממשלה תפקיד עוד כל גוריון.

תפ ואילו ולהשפיע, לפעול השואף לאדם
 לדרוש אין הזד. מן לעמוד מחייב הנשיא קיד

 הזה. המקום את שיתפוס הדינאמי ג׳י. מבי.
 למזב הנשיאות את להתאים לא מדוע אך

? החדש
הארץ חוקת את לשנות : פשוטה הזעתי

השחיתות נגד הנוער
רר העורר. במכתב הברורה. המנמה עו  את ו

ה הנוער מ ה מי  החוע. במסגרת בשחיתות. מעילה י
ן ויש לשבה ראוי רו בד בה י  זו אין ראש. בכו

ת מתרון של שאלה דה *בלבד. השחיתות בעי ש במי
ו מעילות  להצגחה. מקום ויש בהצלהה. תוכתר ו

ם בזה יהיה שו ב ביותר המורה בעיה פתרון מ
ה בטחון חוסר — הנוער של מצבו מונ א תו ו ל כו  בי

המדינה. מצב על להשמיע
תקוה פתח אלון, יוסף

הגיוס כלשכת נודיזס
ם צוו בתוקף אשר צעירות מספר אנו  ל־ הניו
 כל לאחר הגיוס... בלשכת התייצבנו 193s ילודי

שומים הסידורים ס הפורמליים והרי סי  לחדר מכגי
ם בתודות חמש—כארבע אחד ל עליהן ופוקדי

 שבחדר בעוד בלבד, בתחתונים ולעמוד התפשט
ם שני רופא נמצאי  ואחר סרן רב אחד קצינים. ו

ם סרן. ם שאינ מו הערות להעיד מהספי ע :כ  מדו
ז ■לד הנוף בז ה בים התרחצת לא האם ל שנ  ז ה
 קצין נכנם רנע ובכל טלפון מצוי ההדר בפנת
ן בו. להשתמש המנסה אחר ו ד שהקו כי מי  ת

ש. א תפו ה. עד ארוכה שעה מחכה הו תפנ  אנו שי
ע לדעת רוצות ס ללשכת קשה כד כל מדו  הניו

פא, במקום רופאה להעמיד □ ומה רו שי  כל עו
תו הקצינים או ז חדר ב

 עברו אשר זעירות קבוזת
 תל-אביב רפואית, בדיקה

? לנחש יכולת! לא

וכיתוב תחכיר
ע חזר סוף סוף תופי  של המדורים באחד שמי ו
שעכ אלא מאד... ימה באמת ).739( מזה חעולם

ש זמנכם הניע שיו מו ממאוויי אהד את לממ הכ
שלי. מכתב לפרסם : סים אי דוב :החתימה עם מ
שלים. תן. ר ידו חסכתביט. במדו

תו :הנידון ב עורד של התנהגו תו ה החדש הכי
מו ואת אביו את שרצח הבחור את לי מזכיר  א
א כיוון רחמים וביקש צד יתום. שהו כול כי להר י

ע כי שות פי ת בלוח יו מו  (דבר המערכת חברי ש
: כזה)

ג עורר תו  :חגי
מני) אלסז מיכאל וז
 כי חורז). (זה נור ועל לבני על בהסתמד ברור.

ד ת לחיות, ציי ת או  : חורז) זה (נם באו
ב עודד תו  :(זםוי) הכי

אלמו. מיכאל

 שמאלה, אחד הר מעבירים ימינה. אחד הר מזיזים מזה• פשוט איו ז לסדום ״כביש
אלוהים...״. קזת להיות גם זריבים זה •בשביל אבל !וזהו — הגיא את ממלאים

 ואפורים. קטנים אנשים חם אלוהים. אינם זה מיבצע־ענק הנזבצפים האנשים אולם
 שיר־פ. עליהם וסחבודם ״חלוצים״, תואר־הנבוד את להם מדביקים היו שנה 30 לפני
 לפינה שנשלחו עובדי־פרך, אסירים סמעט אל נישה הנזזניר ליחס זוכים הם היום

גבזויה. שחורה עבודת- לעבוד כדי נדחת,

 כנין של המפוארת כמסורת הממשיכים אלה חלוצים הם מי
 את הכא כשכוע לפניך לחכיא גאה חזה״ ״העולם ז ויצירה

ל מלא ככור הנותנת הראשונה הגדולה המצולמת חרפורטג׳ה

.□ צי 1952 חלו
 מאז ישראל מדינת של כיותר הככיר המבצע סדום, כביש בתי

הערכה. כלהט הנולד וההווי האנשים המיכצע, תאור — הקמתה

 תאמרי• לשיטה ולעבור קיימת) אינה (שעדיין
 תפקיד'הנשיא את מחברת זו שיטה קאיוב

 איש אחד. באיש ראש־הממשלה תפקיד זאת
 בה. תלוי ואינו הכנסת ידי על נבחר אינו זה

 העם ידי על שנים׳ לארבע אתת נבחר, הוא
כלליות. בבחירות כולו

ש הפוליטית במציאות זו שיטה יתרונות
 מתאים התפקיד :כל קודם לעין. ברוחת לנו

ביום. ספק בלי בו זוכה שהיה לאיש
ה במשחק בלתי־תלוי יהיה האיש : שנית
 התסטרויוח קואליציות, של המכוער מפלגתי
זעירות. סיעות עם המקח על ועמידה

 משך לפעול האפשרות לו תהיה :שלישית
 בלתי באמצעים לנקוט גם רצופות. שנים 4

רו לו שיהיה במקום פופולריים,  לפזול זו
 שתסרוזנר, מחשש הבוחרים, לעבר רגע כל

בחירות. מחר
ל יוכלו לא לנשיאות בבחירות :רביעית

 שלושה היותר לכל אלא מפלגות, 20 השתתף
 זו בזורה גדולים. גושים שני) גם (ואולי

 המפלגות את מאונם שיאחד מזב גוזר היה
ש מבלי גדולים, בגושים לזו זו הקרובות

 תוכלנה הן להתפרק. מידי צורך להן יהיה
לכנסת. בבחירות ,בנפרד להופיע עדיין

 על חשב ג׳י. שבי. שמועות נפוצו בשעתו
בפומ הדבר את להזכיר חשש אך זו, שיטה

 לא בה עד לרודף־כבוד. יחשבוהו סן בי׳
כביישן. ג׳י. בי. את הכרנו

ז ובכן

י אנב. כנ א י  והסינטקס הדקדוק ספר מחם־ הו
א ונור מכתב. זה ומכתב נוד הו

ירושלים איתן, דב
איתן. דב הוא איתן ודב

ז סלף מי
חוי מאמרכם ■ המיו ן המוקד כו מ צמו י ע וי ד מ  י

שומת הובא .1ו*ז הזה (העולם . לת כי  קראתיו י
ם. דיוקים אי הרבה בו ומצאתי בעיון שי שיבו ש ו
 ש- מקוד. אני אחראית. ירפורטז־ה ראויים אינם

ף מאמר י פו נו זה מ ת הרמה את מדגים אי י י כי  ה
עתונכם.״ שי

J3 .של הפועל ועד יו׳׳ר ויסגל, ו 
גיו־יורק ויצסן, טכו!

 לפני החומר הועבר הזה, בהעולם כמקובל
 ה־ וקצין האקדמאי המזכיר לביקורת הדפסתו
 ב־ שצוינה עובדה שום המכון. של עתונות

הוכתשח. לא עתון
שער? לאיזה

ע הנני בזה בי ה ם תודתי את י כ ם י ש ת נ הי  הנ
עדון • אהוות מו צרי ם אתם כי עי הנו  מסעם מםרסמי

ם ע פ ם י ננו. עי מאמרי עדו  הזה בהעור■ ברם מו
שנו )783( אנו הודעתם אתם קטן. דיוק אי י  ש

עי הס קבוצת את נצחנו ה ו רי סו ת בי צאו  s,-1 בתו
הנכון א ו אנו הו  ההפסד סיבת .1:7 הפסדנו ש

א המנרש כי חיתה ר ראוי י דו כ י י אנו רנ א ו  י
שחק דנירים ר בקשר כזה. מגרש עי י מ אן י ד  סוי
נו י ר עי העי שומת את י ם ת בכ הי כי י  הפעם זו

ה שני ם שאתם ה דאן שמר מוסרי א סוי  התומך הו
דאן מד קבוצתנו. שי חפיגנסי א סוי  סנן רק הו

עדון יושב-ראש שב המו ת ראש ויו ק  הספורט. מחי
עדון נו המו מד שי א עצמו ברשות עו קבי וי  מ

י תמיכה א כ ף שהי א אחד. מ
חיפה הנוצרית, האחווה מועדון המזכיר,

ץ עתו! אתם ה והמנסה המפי רמצי ת, אינפו מי  עוי
צד אין כי מ ב כורתם’ ו או ש ת י עו ת כה ידי ו פי י פו  ס

• אהוות עם משתקנו עי צרי  שנברנו היא האמת ז נו
י הקבוצה עי ״ נ ת 7:1 שי נבוהה בתוצאה ה  היו
צאה וע־יי וזקבוצה עי  היות 7:1 שי נבוהה בתו

עי את בשער ייצגתי וכמשחק פו ה. ה רי פו בי
עפולה רוטשילד, ש. ׳
•■׳' -י V?״.. •ו;:...״•A )**:ג־*!•

אבא. ל• את קונ אתה למה ״ עו א אם הזח ה  הו
 6 בן ילד של שאלתו זו היתד. ז בלוטים כותב

ח. בהפועל כדורגל שחקן לאביו. רי פו  מתקבל בי
ת מתימר שעתונכם הרושם  ״בלתי כך כל להיו
כיו עד תלוי״ ד עו ם ש ם מעיינים אינ  אחדים. בעתוני

ת מחפשים אלא עו תי מקוריות ידי בי ״ ת" ו הדו שו  מ
ת אינן הן אס נם צדקו . מו י י תי כ ר כונ שי  ההלל י

• אחוות לקבוצת שלכם צרי ר חיפה נו רט. במדו  ספו
תם תהיו נא אי ת כאו ם הספורטיביים המוסדו  הרואי

ס המבקשים הודנים בנים בנו פו ת ם שי מקומם י  בני
ת אמיתיים. שבו תי ה ה עוד יש העובדת י ר מ מ  יו

 התני אני .הכדורגל בספורט וגם המולדת בקימום נם
ש ורתחתי השחקנים אהד  3:2 קבע עתונכם כאשר ממ

א נוצרים אחוות לזכות א עוד וי א אי צי  מסקנה: שהו
מה. אין קו ר מ אח ם אחוות שי זה. נצהון י  נוצרי

ה נ נ־. ביי
 בלפוריה דוגנוב, אביטל

 את שהכניסה המער,כת של רבה התנצלות
נכון. הבלתי לשער הכדור

המשפט
 לקוראיכם וספרתם חזרתם האחרונים בשבועים

שפט על חגיב אחד עתון לא שאף  שנעדר הצבורי המ
ת אחרי יותר שתעקבו הראוי מן ביזמתכם.  העתונו

שראלית ת. תקבעו בטרם הי בכן עובדו  מאכר, ו
און ם. הניב העכורה לאחדות הססלנה בט פעמיי

 חיים קרית קריתי, אברהם שלוש, חיים
ש מאבק, סליחת את מבקש הזד, העולם

משע«עות. רשימות של שורה למשפט הקדיש
שפט מן. וערד צודק מענין. המ פה בז  שעורר וי

בי. הסנוביזם בקרב אף הדים תי התי־אבי דע ב י  טו
ך ערו א מפעלים שורת י ת תניח שי עי ב  הנוער י

צי להשבה בכך. להם שנות אלה א
ירושלים הלו, עליזה

ברנשטיין פרץ
ץ שמצאתם עי כוחכם יישר מ ב או תו כ י י  פרץ ע

שטייו בדנ אי >782 והזה (העולם ' עי מדינ  הבנה ב
ם ואתר עמוקה.  המדינד אינטרס את המרים המעטי

עי . לאינטרס מ תו פינ שלון דוקא מ מפוזיון כ סי  עם ה
ריון בן ח. נו כי  כד. עי צוחקים שרבים למרות מו

ט שברנשטיין שי דו את הו ריון לבן י  רצה לא וזה נו
יקבלה.

תל־אביב רפר, ר
? יחונך מי

׳ י ו אמר הזה העולם יתן א י מקיף מ  הבעיה ע
ד שכר שי הכאובה סו י ה י בו ד שהוגבה הנ  עו

ם יותר לי האחרונים. בימי מר או א  את יפקח זזז מ
ם שי עיניהם עי נו והם בדבר, הנונ בי ת כי י  ספר בי

כון ת נהפך) (כמעט ייהפד תי חי נ ט י עו מי  הב-רגני ה
א תת יוכל וי ת השכלה י כוני ? הפועל לבן תי

 תל־אביב לין, ישראל
בבעיה. יטפל הזה העולם

מגיו-יורל, כדף
ק זונדר א )782 הזה (העולם שקויני א הו י  ספק י

אוז. צלף ו נ תיה את ומכיר בישראל היה״חי י  בעיו
א רו י ת ד בר העתונו  העולם שי הגדרותיו היו בי

ד הזה ת עו קו שבעתיים. וקולעות מדוי
גן רמת אבורם, יעקב

והספסל הזקן
סיון שי (יהודי) תלמיד בתור רוצה. אני מי  ה

פו חצרפתי ם להעיר בי כ ת״ הקטע עי י מו אלי  ״
סיון. תלמיד בתור ).782 הזה (העול■ מי ר ה  שמכי

רו הייתי שנים. וחצי שלש זה אירליד האח את
שאול צה שך מי ל מי מ שיבה בהורי :בזקן י הי

ד או לאח. פ הי  שלאח כיון ברורה, התשומה f י
י אין י זקן. כ

פי ח היה דבריכם. י  המדינה אם ברחוב הוויכו
ת״ היא רי סיונ מי טי- אנ ת״. או ״ קרטי מו  אני ״די

ה : אתכם לשאול רוצה מ מ סחבו מהבחורים כ
ת ע כסה ועד הספסל את המכוני דו מצא י  נ

ה האם הכנסת. בבית הספסל  ״אנטי■ מבצע ז
״ רי סיונ קרטי״ מבצע או האדוקים שי מי מו ? ״די

יפו ציטנסלד, איתמר
וריח טעם

אילו ק הו מ ר הניעכם מה ינ מ  דור שהסרט יו
ם הסרטים אחד הנו שבע ובת שעממי או המ צ  שי

ד. פעם אי בו לי  משחק הזה בסרט ראיתי מהו
סוזן פק 'נרנורי של נהדר מים הייוורר. ו  מרהיבי צלו

 מספר בו היו כי ואם עובדתי. תנכי ורקע עין
ם בכוחם שאין עובדתיים לופים רו  שתבקרו לכד ינ

ת. כה בצורה הסרט את שלילי
גן רמת יד,ודד״ בן שמעון

הקומפוזיטור שם
ת ברצוני קלי. החידון עבור לכם להודו ה המוסי  ז

אד ושמחתי מעניו באמת א מ  גם בעתונבם למצו
ה 1 מספר בחידון מזח. אי ם׳ ש ע .10 מ פי  השם מו

ר כונתכם האם פולנק. טו מפוזי אן הצרפתי לקו י ? פו
 חיפה משה, רפטורבן

כן.
אוכיקטיכיות על שוב

ש״ לאי הקוזקים ״בן את כשקוראים  (העולם התרנ
 בי י. הקורא שי מכתבו את כד ואחר )779 הזה

ה מ ר קשה ).782 הזח (העולם שי מ ת יו ש בודאו
בי הזה העולם קטי בי תי או בי ע ו שפ  ידי עי מו

שהו. ורם נ כל
 תל־אביב גרמבאום, נתן

 בין סתירה נד אין : טועה גרינבאום הקורא
 את הדגיש הזה העולם גס והמכתב. הכתבה

לפקודיו. שאלתיאד של החמור יחסו

חולמם כשרלוק צורך אץ
 כי התשובה )780 הזח (העולם הרצח בחידון

א ברורה כד רו היה שי ד יפרסם צו  הקודם בעמו
הפתרון. את

בני־ברק ארליך, נחמן

הזקן תמונת
ת כמה נתפרסמו 774 חזה בהעולם  של תמונו

שה שדה. את המסלהה אחת בהן שדה. י*וזק  מ
. וינאל דיין ן ו  הייתי בתמונה. נראה אני נם אי

שה תצלום כי אני יודע הימים. באותם נוטר  נע
נני אבל ;בתניתה ך הצלם. דדה מי זוכר אי  אי
ה הזאת. ההיסטורית התמונה את לקבל אפשר

? לי גם יקרה
נשר הנולסמן, יוסף

 שדה, יצחק של לעזבונו שייכת התמונה
 דיין. משה אלוף ידי על בשעתו דו נמסרה
למערכת. ידוע איננו הצלם

785 הזה* ״העולם


