
מכתבים
והפרט הכלל

הזה (העו^ם ״84©עט ©ק111*י המאמר
 הטדיני־הפנימי מצבנו• את יפה מתאר )1191
 אחד. דבר על להעיר יש אבל סכנותיו. ואת

 מפא״י ביז דטיוז כל ״איז כותב: העורר
נכון. שוה בטוח אינני והנאצים.״

 מפא״י בין ותות שאיו לכד התכוון אם
הבד קיימים עדייו עמו. הצדק — לנאצים

 אבל מפא״י. לטובת שניהם, ביז גדולים לים
למי בעיקר נוגע זה הסר! אינו דמיון גם
מיזוג זהו וסוציאליזם. לאומנות בין זוג

 ביורוקראטי תכנון המאחד ביותר, מסוכן
מיסטי עם בחיי־הפרט ממשלתית והתערבות

אידיאולוגיה לאומית.״ ״מקוריות של קה
 איזו מיזבח על האדם את מקריבה כזאת

 בניגוד לאומית־קולקטיבית, הכלל" ״טובת
 האדם, בטובת הרואה הליבראלית, להשקפה

כולו. הציבור טובת של מקורה את היהיר,
יו אינו איש שבעצם■ פעם אמר טולסטוי

 וש־ הכלל״, ״טובת פירוש ,מה בדיוק דע
עילה שימש תמיר הזה המעורפל המושג

בלתי־אנושיים. לפשעים
תל־אביב דק, א, ד״ר

השני הסד
 הזה (העולם בסלי׳ ״ביצים העורר מאסר

 היותו בתיקה העורר, דווקא הפליאני. )1190
 מוכרח הקיים, למשטר אופוזיציוני עתונאי
 חשיבות את רגיל אדם מכל יותר להעריד
 וליצור, לפעול לכתוב, הפרט חופש החופש.

ברוס קיים איננו במערב, קיים שהוא בפי
ה ל״סל להתקרב מציע העורר ואילו יה.

למורה. קרי — שיני״
..בתוקף  העצומה, הטכנית ההתפתחות •.

 הקומוניזם יבול לא המערבי, בעולם שחלה
 אולם צבאי. בכיה עליו להשתלט הרוסי
 שהיא מבפנים, הסיבות סכנת כמובן קיימת

והפ התעמולתית המלחמה על־ידי מוגברת
 יעיל לאומני, רודני, גוש שמנהל סיכולוגית

באידיאו כר על נוסף המצוייר והסר־מצפח,
כאלה. מהפיכות לעידוד חזקה, לוגיה
 כז על פועל העורר של הניטראלי הקו
ה לרעת זה, רודני לגוש המתאים בכיוון
במדינה. חופש

אילנות חת, דן
טעות תיקון
המכת במדור כשראיתי והתפלאתי כמעט

 תמונתה את 0189( הזה״ ״העולם של בים
 ומתחת צעירה, יקל
 כפי ״מן״. השם יה

ה היה יודע שאני
 להיות צריך שם

 של אביה ״דג׳אני״.
 עם התחת! לילי

 בפני אמה, חווה,
 ושם מוסלמי, קארי

 צריד עדיין משפחתה
 לבז דנ׳אני. להיות

 את לשים מבקש אני
 פעם עוד התמונה
 את תחתיה ולכתוב

 הנכון. השם
 פרוג׳י, אל־חמיד עבד

קלנסואה כפר
טי הקורא ת  צודק. פ

דג׳אניתפאדל.
שם! הכו
 מציאת לפתרה: לי שקיקה בעיה לי יש

 הבעיה ידוע). לא (עדיין בתי או לבני יכם
 הרבה בקרב קיימת מקורי עברי שם למצוא
רשי פרסמו אנא ולכן כמונו, צעירים זונות

קטנה. מה
 תל־אביב לשצ׳נסקי(לשם), ויוסף ורדה

 שמות להציע מוזמנים הזד, העולם קוראי
או לבנם מקוריים  הקוראים של בתם ו/

 המשוער שלפי מאחר- דחוף,. ■הדבר לשם.
אוגוסט. בהתחלת המאורע יארע
הקודש ורוח בת אם,

. ,  המצויינת שלקאריקטורה ראיתם האם .
 הזה (העולם אפריקה עצמאות על וקי של

 בל־ בת ימים שלושה כעבור נולדה )1190
טי כשתי לה הדומה ב״מעריב״, תי־הוקית

דיו? פות
רמת־גן שפירא, שושנה

גלופות: ראה והבת: האם טוב. במזל

12.7.60 הזה" ״העולם

15.7.60 ״מערים"

1192 הזה העולם

חבושה

זיוה! ויוה
 טשמיציה, של וקינאתס וחמתם אפם על

 הזה (העולם זיוה! חחי ושונאיה: מלעיזיה
1190.(

תל־אביב שנוקפרצקן, זלמן

דמשפטים כסף
 השתחררתי שנים שש לפני .30 בז אני

 ריצה של חודשים שלושה ואחרי מהצבא,
 ״עץ בבית-חרושת עבודה קיבלתי ללישכה

בפתח־תקווה. לבוד״
תלי הזמן במשך

 הקשה מהעבודה תי
לי: שנתנו מאוד
בי שנתיים אחרי
 יותר עבודה קשתי
 הסכימו הם קלה.
פיצויים, לי לתת

הת שאלד. בתנאי
ממושד: מישחק חיל

חוד שגעה במשך
 כל את אכלתי שים

 ההסתדרות הכסף.
או ׳שיחזירו ביקשה

בעל־ .לעבודה תי
 ״בשום אמר: הבית

ההסתד אז אופן״.
אמ ולי נכנעה, רות

מש לו לעשות רו
הפרטי. חשבוני על פרטי, אזרחי פט

 משפטים. לעשות ממני, כוח יותר יש לו
להילחם, צריכה ההסתדרות היתר, בשבילי

זהו את עושה לא היא אבל
עמישב מעברת חבושה, יעקוב

ת י ב; ר ה
 בגיל בישראל ורב ששר הוה, לדור אוי
 התלמוד בים לשקוע במקום שכזה, ויקנה

 דון־ו׳ואני למחזר ימיו במוח הפד והגמרא,
לבריחת עצמו ועשה )1191 הזה והעולם

 בגיל מכובדת אשה לקח לא מדוע היום.
?50־60

ה בעיני ירדו זה שר של וחינו כבודו
ה האיש בן־גוריח, בעיני נם !בוראי עם

 עליו יסתכל כיצד לתאר■ שנקל באמת, גדול
ש כיוון להתפטר, הרב על והלאה. מהיום

ורונו. סוער ממש העם
לוז הורביץ, אוריאל

 לבתי 03 בו התו מצאו נא לענין: ישר
השלוש, בת

ראשון־לציון אבן־הי, ח.
 בחירתו אשר אדם של דמותו זו אכן, ..

מפלגתיות! לקנוניות הורות נתאפשרה לשר
תל־אביב קוראה,

היס וגם נפלא, הוא הרב״ ״אשת המאמר
 נפתלי הרב הנצי״ב על למשל היה, טורי
 הרב (אז מי־טוז הרב כשהיה ירלין. צבי

 והיה ברלין, מאיר הרב עם מתווכח פישמן)
 וכך,״ כר מאבא שמעתי ״אני ברליז אומר

 יודע אתה ״מה ואומד: קם מיימון הרב היה
 הלא אותו? הכרת אתה האם אביך? על

 לדעת: וזאת נפטר!״ כשאביו תינוק היית
לתשעים. קרוב בגיל נפטר הנצי״ב הרי

תל־.אביב קורבמן, יוסף

אנטי־אפריקאי אתגר
מת כי עוללתי ומה עשיתי מה אויה!

 הזה (העולם התלוננתי כר? בי אתם עללים
 למערכת, מכתבי את פירסמתם כי על )1191
 כהו, שלמה אחר של מיכתב פירסמתם והנה

 אלא עוד, ולא זה! כהן שלמה אני לא אך
 זרות שהיו דעות כתב כהן שלמה שאותו
מה חו״ש נוחה אינה דעתי כאילו ולזרא,

 התברכנו כי דעתי להיפר, והנה הצעיר, דור
 סיב־ את פרסמו אנא, לתפארה. צעיר בדור
שלי! תיי

תל־אביב כהן, שלמה
ה את בילבל כי על מצטער המדור עורן

כהן: שלמה הקורא של מיכתבו הנה נהנים.
 העורר דברי עם וכלל כלל מסכים איני
 אנחנו היייים כאילו ),1188 הזה (העולם
 את לצידנו למשוך כדי מאמץ בל להשקיע

 אל וההתחנפות ההתרפסות אפריקה. עמי
 וההתחג- ההתרפסות כמו השחור, הגזע בני
חרם. תעלה בארץ, המזרח עדות בני אל פות

 וחינוכנו מוצאנו ובתוקף לבז, עם אנחנו
 בלבד זה לא המערב. לתרבות אנחנו שייכים
אנח יבולים אלא לכר, להתכחש לנו שאסור

 מוצא אינו הדבר ואם בכך. להתגאות נו
 מה וקאזאבלאנקה, ליאופולדוויל בעיני ח!

בכד?

 קאזאבובו
 הוא. חבוב

 בו כלום איו אד
בלובוטבו.

 צ׳ונובה אבל
בומבה. הוא

תל-אביב כהן, שלמה

נהריה יעקובי, חיים

מעובדת שפה
 נסיגה ניכרת )1189( הזה העולם בגליו!

העברית. השפה לגבי
המו אנסי (במקום הטקסי״ ״אנסי הכותרת

 עניין (תחביב). ״הובי״ ראשי: מאמר ניות).
משטר ענייו (הודו). ״דיקטטור״ דניאל:

 ״טיל• זיווה סיפור (שרב). ״הטסיז״ דויר:
(הבריקו). גרפו״

 למצוא והמשימה הרעיון את מעלה הריני
 הלועזיים לביטויים שגורות עבריות מלים

 אינטריגה, גליוז: באותו שהופיעו הבאים,
 לינץ', טכסט, דיאטה, ג׳נטלמז, אינפורמציה,

רבי פאנטסטי, סימולטאני, מיליטריסטיות,
גבעתיים בר־שירה, צביזיה,

 הליו־ הקריטיקה על בר־שירה לקורא תודה
 תרומת לתרום המוכנים קוראים גואיסטית,

הצ לשלוח מתבקשים הנ״ל, המלים לעיבוד
עותיהם.

בידיה נערה־יופיה כל
 כדי דרושים טוב ורצון קטן מאמץ רק

ת ו א ר י ה  ת. ח פ ו ט כד ו ה פ י ל
הוא - הנאמן עוזרך

ט י ו ל א י ו1?ו1ז • ה ז 8ג 0
 דלה המכיל פריס, לברן, ד״ר לפי המפורסם הקרם

 מונע העדינות, ורקמותיו עורך על מגן דויאל,
 1,על־ידי עורן גוון את ומטהר פנים קמטי התהוות

הדס. מחזור של פעילות

ל״י 4.25 השפופרת מחיר

צימט פרסום




