
מכתבי□
ראשונה שנונית

ה את מביאה אינה הראשונה הסנונית
 )1208 הזה (העולם ״סנונית׳־ אבל אביב׳
 של חרפתה את להוכיח כדי ה יגן מספ אחת

 ה־ זו היא טטשלה איזו ישראל. סטשלח
 עם של לבו לשרירות אזרחיה את מפקירה

 שהיא ספני רק ואבזרי, פרוע בארבארי,
הערבים? ננד מה למלח־ התורכים את לרכוש (לשווא) מקווה

מיי התערבות דורש אני ישראלי, כאזרח  -8 ישראל טטשלת של ביותר ונמרצת דית
״סנונית״! דייני שיחדור

 חיפה דרון, אברהם
 הפיר- מאז סנונית דייגי של לגורלם ביחס
תזכיר. ראה סוס:

כבית־הסוהר חטיפה
 האנושי יחסכם עבור מאוד לכם מודה אני

 הזה העולם בטשלוח המתבטא אלי, והסכין
בקשתי. לפי אלי

 כמה מטנו. ונהנה קורא אנכי רק לא ...
 ה־ את מידי חוטפים טטש אסירים, עשרות

 קריאתו. לזטז תור לטפרע וקובעים נליוז
 אלא בשמי, רק לא לכם נתונה תודתי לבז
אחרים. אסירים של מועט לא מספר בשם גם

רמללת מעשיהו, רוזנבאום, אריה
ק־קאריקטורה

 הדואר בבנק המעילה על הקאריקטורה
 בעיני מאוד תמוהה )1207 הזה (העולם

 האנטי־קוטו- עם להתחרות בכוונתכם האם
 חברי של פליליות בפרשות שלנו? ניסטים
 קשר על לרמוז ניסיתם לא אחרות מפלגות

 המפלגה לביז עוזריהם או המועלים כיז
 משוא- ״ללא היא הזאת השתייכו. אליה

תל־אביב בונים, שרגא פנים״?

 הציבור לעיני אותח והצנתם אותה טיחרתם
הב עליכם תבוא וסימפאטי. אנושי באור רכה.

ירושלים מזרחי, מרים
ופרשיו צה״ל רכב
 לבעייה. להתייחם׳ צריד אבל נעים, לא

 של בני-משפחותיהם לנסיעות אנו עדים
 הארץ, חלקי לכל נהנים, בלווית קצינים,

בשוק. מיצרכים קניות בעת הקצי! לאשת צמוד ליווי כולל
 מוחלט איסור חל לי, שידוע כמה ער

 כדי הצמוד, הנהג של בשירותו להשתמש
 המשפחה. לבני שירותים באמצעותו לבצע
 לנצל מותר תשלום שתמורת הרבר נכו!

מדו לא אולם פרטיות, לנסיעות ק״ט מספר
בנהג. שימוש על בר

 זולה הנהג של שנסיעתו ספק של צל אי!
 הדבר. לאפשר הוחלט לא עדיי! אבל יותר:
 הצבא שלטונות מסבירים כיצד לרעת מעניי!
זו. תופעה
 לקצונה לאפשר שיש חושב, כשלעצמי אני

 הנבלה. ללא הצמוד ברכבה שימוש הבכירה
 צרודאופק מנישה עצטינו לשחרר חייבים אנו

ה מבי! טסויים שלסוג למחשבה, ולהתרגל
 שימוש לאפשר יש הגבוה והפקידות קצונה
 בקיצור, פרטיות. למטרות נם ציבורי, ברכב
 אי! הקיים. למצב רשמית גושפנקה לתת

 ניח! שלא זם! בל הקיים, המצב עם להשלים
 אסו! כל רואה לא אני המפורש. האישור

 ברכב תשתמש בכיר קצי! של שאשתו בכר
ישראל. עם ככל הציבורי

 אישורי אם לרעת רוצה הייתי אגב, ררר
 הנסיעות על נם חלים הפרטיות הנסיעות

בשבתות? המבוצעות
תל־אביב חבלני, צבי

..  קומוניס- קאריקטורה ננד מוחה אני .
 הא- פרצופכם את מחרש המנלה זו, טית

רמת־גן חיימי, ראובן !'ת*'
 תהיה שמקאריקמורה לןיוויתי זלןי: קובע

קונטרוברסית. לא קומית,
הבריאות העיקר

 כשהתברר עורר־השער, חש איד תמהני ..
מיליון! מחצי פחות הוא וניכסוז קנדי בי! הקולות שהפרש

 תל־אביב פרוק, א.
תודה. בסדר. אבל חיוור, קצת
הנערים מול

 אבנרי אורי מר של מאמרו קריאת אחרי
 הזה (העולם עתח עד לבו! פרשת על!סיכום

שמאלה. ונכו! חשוב צעד צעד הכותב כי הרושם אצלי נתעורר ),120,
 רבים אופוויציוניים חונים נהגו עתה עד

 לם- הזה׳׳, ל״העולם הקרובים לרבות בארץ,
מא ימי!׳׳, ואי! שמאל אי! ש״אצלנו עו!  כלכלת־ שקיימת חר

 טוטאלית, תרומות
למע אר וכדומה.

ב שקיים מובן, שה
 מעמדי ריבוד ארץ

 קיימות ואח מסויים,
 מעמדיות, התנגשויות

של שהטיבנה אלא
 זו במידה עוות ה!
 משום אחרת או

 הלא־יצרני אופייה
הכלכלה. של

 ו־ ה״שמאל׳׳ אומנם
 אינם שלנו ה״ימין״
 ו״נורמאל־ עקביים

 לכזעוז אי־אפשר זאת בכל אד — יים״
 מבטאים אינם שהם

מוקדלח־ שונות תפיסות
ש הטוען החרש״, ״המשטר נם כד לוטי!.

 לבנות, מנסה ימני, ולא שמאלי לא אינו
 יותר בריאה ימניודטרכוית מפלגה למעשה,

הת מתור או היש!״, ״הימי! חורבות על
סמנו. חלקים עם לכדות

להת השואף כוח, כל אלה מעי! בתנאים
 או ימינה או לפנות חייב ציבורית, עוררות
 עצ־ על לקבל על־טנת דווקא לאו — שמאלה

 אלא הקיימות, המפלגות של עולז את מו
כל רעיוניים עקרונות מתור להשפיע בדי

 ומה כסוציאליסט, עצמו את שחש מי ליים.
להי רשאי אינו בישראל, כסוציאליסט עור
ה תנועודהעבודה לרוח כלשהו מקשר נתק

 חנו־ של הכל חזות את לראות או מקומית,
 של ״פאשיזם על בדיבורים זו עת־עבודה

 שמדברים בסי הסתדרותיות", קורפוראציות
 ו־ ״לא־שמאליים אופוזיציונרים כמה אצלנו

 תנו- ואת ההסתדרות את לקבל צורר אי!יא־ימניים".
 לא בלעדיהז אר שהז. כמות עת־הפועלים

 סוציאליסטית־עצם־ אופוזיציה שום תיכון
ש טועה, אני אולי אד דומני, בארץ. אית

 סיטר הוא אבנרי מר של הנזכר מאמרו
זה. רעיןני בבירור חשוב מיפנה

רעיוני חוג ״לעומת״, מוקד, גבריאל
תל־אביב וסוציאליסטית, לאומית למחשבה

הרבנית למען
 טולידאנו״ ירושת על ״המאבק לטאטרכם

 להביע שלא יכול אינני )1207 הזה (העולם
 כל פני לכסות צריכה שבושה דעתי את

 עוברות נשים ששתי לקרוא בישראל איש
 ישראל בבירת ראשי ברחוב יום בצהרי
 ״הלכו ופרחחים, בטל עוברי שקצים, וכמה

מע הערות והשמיעו צחקו, צעקו, אחריהם,
לעזרת!. בא לא ואיש ליבות",

. .  הנעשה את טולידאנו: למשפחת טילה .
 אי! ימיו באחרית הדגול אביכם על־ירי

 ו- גדולים סופרים יהיו ספק בלי להשיב.
 ובפחות־כיש־ בכישרו! שיספרו סחות־גרולים

 האם אביהם. אשת של זו טראנדיה על רו!
 הרב פטירת שאחרי לספר יהיה לכבוד לא

 חסותם תחת האשה את בניו לקחו והשר
 שמו? לשאת ראויה להיות אותה וחינכו
 בעוד שאפילו האפשרות שקיימת חישבו
 בעל זו אשה על להצביע יוכלו שנה ששים
אביכם. אשת

קריודשמונה רוקח, יוסף
 טולידאנו הרבנית על מאמריכם בשלושת

אותה, הרימותם גדול. אנושי מעשה עשיתם

ש נגדכם צו־על־חנאי להגיש עומד אני
 תרגום את תפרסמו לא מדוע ותנטקו תבואו

 הזה (העולם מיפאן הקורא של המכתב
המערכת. ותשובת )1207

תל־אביב אורי, א.
ה מ  דבר הקורא בפני להציג הטעם ...

 ״העולם של קורא זה מבי!? אינו שהוא
 האם בעברית? כותב לא הוא מרוע הזה״,

יפאני? שהוא כתב לכם יש
באר־שבע אזולאי, וויו

 עתו! לקנות בשביל גרוש 60 משלם אני
 אתם מה אז לקרוא, יבול שאני בעברית

 כמו שפות מיני בכל מכתבים לי מקשקשים
מילה? בזד, מביו לא שאני וסינית, אידיש

תל־אביב כהן, שלמה
 סינית לקרוא שיודעת המערכת, כוח ישר

 אינכם מדוע אבל המכתבים, על לענות ונם
שם? כתוב מה לנו מסבירים

לציון ראשון דנציגר, משה
 אלא סינית נכתב לא סוזוקי של המכתב
תירגומו: וזה יפאנית

 והוא הזה׳ ,העולס שבועונכם את ״ראיתי
לק יכולתי לא אבל בעיני, חן מאוד מצא
 גם מוציאים אינכם מדוע דבר. שוס בו רוא

 ביפאנית?״ מהדורה
המערכת: תשובת

 בנוגע אך המעניין, מכתבן עבור לך תודה
 מסו■ קשיים לנו יש היפאנית בשפה להוצאה

עליהם. להתגבר יכולים איננו שכרגע ״מים
לחולי-נפש מכות

 של החיים את מכיר אני שנה 50 זה
 ארצוודהברית. של בבתי־חולים חולי־הנפש

 ועזב ממחלתו הבריא בידם שהחולה מאז
 ע״י למיליונים עזר הוא ביודהחולים, את

 בוודאות, לקבוע אפשר לחולי־נפש. הליגה
 לשום שם ממשלתי בי״ח הרשה לא שמאז
 בלתי- לאח לא (אפילו חולה, להלקות אדם

לסדיזם). נטיה לו שיש מוסמר,
 להרביץ עוד לצערנו, ממשיכים, בארצנו

הזדמנות. בכל לחולים
 פסיכיאטר רופא של התפקיד ביותר קשה

סיבות: מכמה בארץ בבית־חולים
רצפ טיליו! 40 הרופאים רשמו באמריקה

 טופ־ כמו למדובאי־נפש, לטרנקוילייזרים טים
 כא! בעולם. ביותר הידועה התרופה רניל,

 הכדורים את להשינ מסוגל אינו הרופא
 בקופת־חולים. חבר אינו אם לחולה, הדרושים

 6ל־ בערר זקוק חולה פשוט: הוא החשבו!
 יקרה, ההוצאה ולכן יום, 40ב־ יומיים כדורים

 מאור. קטנה חשמלי להלם שההוצאה בזמז בו
 שותף להיות כורחו, בעל הרופא, מסכים לכן
ול האדמיניסטרטיבי, המנהל של דעתו עם
 במקרים חשמלי, הלם של טיפולים 12 תת
 של הזכרו! את הורם ההלם אבל דכאו!. של

 אחרי חדשים שלשה למשך לפחות החולה
 את הטפול מחליש לזה נוסף הטיפול. גמר

 שמסיבה החולה, של (ה־״אנו״) האישיות
לאישפוז. זקוק היה הוא זו

 חוסר של לפרשה כא! להיכנס ברצוני אי!
 פסיכיאטרי ריפוי חוסר ועל פסיכיאטרים,

 היפוקרטם היווני הרופא שלנו. בבתי־חולים
רו שכל הנהיגו הרמב״ם, היהודי והרופא

שיש שבועה, מוסר למוריו, את הגומר פא,
 לא אופ! ובשום החולים, בריאות על מור

 או בכוונה לחולים מזיקים בו במקום יעבוד
 פסיכיאטר רופא על מה אבל בכוונה. שלא

 העומד מוסמר, שאח רואה כשהוא לעשות,
 בסנדל? בחוליו מרביץ לפנסיה, לצאת בקרוב

 ומה להתפטר? האח על או הרופא על האם
שהחו יודע, כשהוא לעשות, הרופא צריך
חד במשך טיפת־חלב אף מקבלים אינם לים

 ישנים חולים 40 אם לעשות, וטח שים?
בנ הרצפה על מזרונים על ממשלתי בבי״ח

מיטות? חוסר ק?
 בחולים להלקות סוף סוף יפסיקו מתי

בארצנו? ופרטיים ממשלתיים בבתי־חולים
 דעת־ של ולחץ בארצנו, הרפואה הלאמת

 לחולי־נפש, הלינה בעזרת בעיקר הקהל.
ה את להכניס לפסיכיאטרים לעזור יוכלו

בארצנו! רב זם! מזה הדרושים שנויים
תל־אניב נוררן, ו. ד*ר
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ארה״ב תוצרת

תקליטים תעשית
הבאים: ה״שלאגריס־ לאור יצאו
*1111111*10 ססא&ז האחרון״ ״הטאנגו

 הנודע הסרט של האוריגינאליים השירים כל
187 מם׳ נגן ארוך תקליט על

פיראוס״ ״ילידי
ר ג ל ש י ה מ ל ו ע ש ה ד ח  ה

 תקליט עממי, ורקוד טנגו
 לאחר גדולה להצלחה שזכה
 ראשוך ביום פעם ״אף הסרט
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