
מכתבים
והגזענות היהודים

 את להסב אייכם! משפט היה צריך מדוע
המתקרבות? הבהירות מ! הקהל תשוטת־לב

 יהודי כל מתחיל המשפט, גילויי נוכח כי
אפי או — הזוועה מעשי את מבשרו שחזה

 הגדולים ההישגים את בדעתו להעלות — בארץ אז היה אם לו
 היהודי העם שהשיג

המדינה. קמה מאז
חשו ימים באותם

 ליהודי ירקו כים
 לא והוא בפרצון*

 להובילו יכלו הניב.
 והוא לטבח בצאן

מת היה ;החשה
 לא ביהדותו. בייש
גאווה. כל לו היתה

 דכא עד הושפל הוא
ו ראש. הרים ולא

 לו יש עתה אילו
 הוא יהודית, מרינה

 ראש להרים יכול
ה עצם על בגאווה

 הוא יהודי. יותו
 יכול שעכשיו יודע
 להשיב היהודי העם

מפלה. להנחילם ואו־ לאויביו השערה מלחמה
 יהודי לכל ונותן שגתז הוא אייכטן משפט

ההישג. גדולת את להביז הוא כאשר
 ההישג את הפעוט היהודי מייחם ולמי

השי שערות בעל זקז לאותו לא אם הזה,
 העולם שגדולי זקן לאותו המתנופפות, בה

 גם יצביעו הם בעדו איתו? להיפגש רוצים
 ופרשת שחיתות כמו פעוטים ודברים הפעם,

ה הרושם את להחליש יכולים אינם לבון
 שימש כן, אם אייכמז, משפט בדורו. אחר

 למפא״י, טצויינת בחירות תעמולת ומשמש
 השת־ ,במרחב שלום — כמו ואידיאולוגיה

 להשיג כדי הפליטים החזרת במרחב לבות
 לחכות ויש זו, בשעה מקומה איז שלום,

חדש. טהר וייוולד האתמול שיישכח עד
רסת־גן מסלון, דויד

אייכמן

 משרד מצא אייכמז, משפם של בעיצומו
 כדי לגרמניה, משלחת לשלוח לנכון החינוך
 שע־ זוהי חיגוד״. ״שיטות אצלה ללמוד

רוריה!
תל־אביב בן־אברהם, י.

 רחוק אייכמן משפט עצמנו, לבין בינינו
 מתנהל שהוא מאחר הוגן, משפט מלהיות
עקרונות: לכמה כניגוד  עד כזכאי להיחשב צריך הנאשם א)

לפי אשמתו. הוכחה — אם ואלא _ אשר
 אייכמן על להכריז רשמיים לאישים אין כך

הדין. פסק מתן לפני מיליונים״ כ״רוצח
 להיות מוכשר קרובו או נפגע אין בז

המש מתנהל אף־על־פי-כן פוגע. של שופט
 הקורבנות בין הקירבה הדגשת תוד פט

 זו, שאלה ליבן האוזנר מר והשופטים.
 חיילי בשפיטת מצדד היה אם מסופקני אד

 על־ידי קאסם כפר בעניין המעורבים צה״ל
 נם במשולש. הגרים המיעוטים מבני שופט
 שבח הצורה כי נודה עקרונית, לדון טבלי

 משפט אינה בירושלים הדיונים מכוונים
 פירסומת אמצעי אם כי המקובל, כמובן

 כשם רגשות־הנקם־והשיטנה, וחידוד לאסוננו
 וכמניע כתירוץ שימש דרייפום שמשפט
אנטישמיים. לרגשות

 ואם משפט־צרק מניע לא לאייכמן אם
 נודה עמלק״ עשה אשר את ״לזכור יש

 לא ובנקם, טלוויזיה בהצנת רוצים שאנו
 את ונמסור צדק לקראת לחתור נתיימר
 לינץ׳. או טוביאנסקי נוסח למשפט אייכם!
 אמת לקראת לחתור בתי־המשפט תפקיר

 לרכוש הצליחו כאלה ובתור אובייקטיבית
 של בתקופה דווקא הציבור בקרב אמון

 ותעמולה נקטה מרגלים. ופרשות מועלים
מתפקידם. אינם

חיפה בנסביץ׳, מיכאל
כחירות חשבון

 ולרשויות הרביעית לכנסת הבחירות לפני
 והשתכרנו בבניין עובדים היינו הסקוטיות,

 פנו הבחירות ערב יומית. לירות 20 יחד
 ועובדיה חדר דוד מפא״י, פעילי אלינו
 בשכר המפלגה למען לעבור וביקשונו שאמי,

 ופעלנו, המשימה את קיבלנו ליום. לירות 25
מפלגה. לשום השתייכנו שלא אה על

 לפעילים כשפנינו הבחירות, יום למחרת
 אותנו דחו שכרנו, את לקבל כדי אלה

בם־ אבל המפלגה. לסניף* פנינו בלד־ושוב.

שהרבני ואליאב יוסף
 מביעים הם ובו מיבתב קיבלנו כםו*

 במערכות נפעל שנם ומקווים לעמלנו ׳יח
 שהבחירות בשעה כיום, שואלים

 טפי לעצמה הקוראת מפלנה אם
טיליו־ של קרנות בעלת זיא

 את ולגזול אותנו לקפח כה
 חיילים כיום שאנו וביחור

עכורה? י
אשקלון שהרבני, ואליאס

 והשקפתו עטנו כי זבע
אלא אינה זו דיעה ות. 101 9(
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 ביאר נזע ומכל שהיא אומה מכל בעולם,
 היהודי, לעם ולהתקבל לתתנייר יכול לוני,
 וחובות שוות זכויות בעל המניין, מן כהבר

 היהודית הגזענות כי כן, אם ברור שווים.
עליו אלא פיסית־ביאולונית, גזענות אינה
 יכול בעולם אדם שכל גרידא, מנטאלית נות

 בטעימת ויחקור יתעמק אד אם לקבלה
 מרחיקת־ מסקנה *1א מכאן היהודית. הרות
 של השכלית־רוחנית העליונות יותר: לכת

 אלא עצמו, ביהודי תלויה אינה היהדות
 שמאז האמונה, — הרוחניים במקורותיו

 מנטאליות בו פיתחה אותו, איחדה ומתמיד
בישראל אדם איז כלומר: וכוי. גבוהה
 או ניטשה כשל עליון אדם להיות הטוען

ה פותחה כן, אם כיצד, אותי תשאלוהנאצים.
 מקור שנטשו ביהודים גם הזו מנטאליות

 אין כד על ובאמונה? בדת וכפרו אמונתם
נ. הבאה: התשובה את אלא לענות לי

 קבע, כבר הציבור״ של ב״פסיכולוניה טורוב
 לכלל פיסית תורשה שקיימת כשם כי

 רוחנית־ תורשה יש כד ולאינדיבידום,
 ואם — שבאומה וארם אדם בכל מנטאלית

 מהיותם שאבותינו, כבר והסקנו הנחנו
 רמה בעלי היו ולאמונה, לדת צמודים
 אם אפילו בניהם, שגם הרי נבוהה, שכלית

 יש זו, רמתם את וטישטשו הרת את נטשו
.גבוהה דרגת־שכל של דרגה אותת בהם . .

פרדסחנח שוורץ, י. ד״ר
האחרת על

 (העולם ״אנשים״ במדור קצרה ביריעה
 אומללה, אהבה קורות הוזכרו )1225 הזה

 יודע מי בכיתי. כימעט אותה וכשקראתי
 היה שכזה מיקרה אם מניבה הייתי כיצד
 ולכן יאלפים למאות ישנם כאלה מיקריםלי? קורה
 סיפור להמציא צריכים מה מבינה איני

לדעת מבלי כוזבת רכילות לפרסם או נום!*,

ק מ

 התרחשו באמת כיצד
ש באמת הדברים.

 אלי מתייחם הגורל
בצב והסיפור יפה
 הרבה הטבעיים עיו

בהיר. יותר
 היה שנ׳וקי מכיוון

 שהותו בזמן חברי
 הדבר טבעי בארץ,
לראו ברצוני שהיה

 היתה זו לא אד תו.
הנ נסיעתי. מטרת
 עוד תוכננה סיעה
 ל־ התגייסותי לפני

ידע לא ואז צה״ל
 של קיוטו על תי

 לנ׳ו־ חסכתי ג׳וקי.
״הע את ארקין קי

להח הקשה״ כורה
״ה ובין ביני ליט

 לפני נפרדנו ואני שג׳וקי מכיוון אחרת״,
את לעולם שהביא ,1225 הזה העולם שנולד
״השנייה״. בעיית

״ה בזרועות מצאתי לא נ׳וקי את אגב,
 — ניו־יורק בנמל לי מחכה אלא אחרת״,

ניו־יורק בנק, לאה לבי•
נזירחה לעצמה חוסכת היתה בנק הקוראה

בארץ לידידיה מלכתוב נזהרה אילו רבה,
במקצת. שונה גידמת —

יפו עניי
 את שפירסמתם על מאוד לכם מודים אנו
 ועל יפו עניי של העגום מצבם על האמת

ו להם המיועדת העזרה בחלוקת התקלות
 כי אנו מאמינים לתעודתה. מגיעה אינה

ופיתרונו. המצב בקידום תסייע כתבתכם
 ועוד אוסרוף, עלי מוחמד

יפו חותמים, חמשה
(חמש!*) דה תנו
 מראשון־ שהאלמונית שחשבתי זמן כל
צעיר רופא אותו על לחפות מנסה רק לציון

 העניין כל את הופכת כשהיא אבל מילא. —
 זה — )1235 הזה (העולם עקרוני לוויכוח

ההתחס מן גרוע דבר איז מדי. יותר כבר
 מינהג נם איז שלה. האינפאנטילית דות

 — בו נוהגת שהיא מזה יותר ודוחה מזיק
ל יותר מתאים זה הכל. את לא אבל לתת,
ובגופה. בנפשה בריאה לצברית מאשר סוחר

תל־אביב שר, שולד,
 יכולתי לא בסוציולוגיה, עיסוקי מתור

ה של הארור במיכתבה ענייו למצוא שלא
 היחסים יסוד את ביטא הוא כי אלמונית.
 בגיל רק לא הישראלית. בחברה המיניים
 שאלת סביב נפשי מאבק כשקיים הצעיר,

 של יותר המאוחרים בשלבים אלא הבתולין,
ה עצם נשואים. זוגות בין נם — החיים
ש מתור הרע. שורש הוא לו״ ״לתת מושג

נוצר צעיר, בגיל זה בביטוי משתמשים
 היא הבחורה המיני באקט כי הרושם
 תת־ בתהליד המקבל. והבחור הנאה הנותנת
 רבות נשים כר מתוך נוטות איטי הכרתי

מע עצמן את בראותז סכסואלית לאפאטיה
מלאות. שותפות להיות במקום משהו ניקות
היה לא אם עצמי, את שאלתי פעם לא
ובמ וו, בעיה על יעמדו שהמחנכים כדאי
טונה הנוער בקרב יחדירו לו״ ״לתת קום
יותר. הולם יותר, נכון

תל־אביב זדיינר, אלפרד ד״ר
 עם המכתבים שחליפת שקראתי עכשיו

נו בתנועת לדיון נושא שימשה האלמונית
ב אחר שימוש על לכם לספר ברצוני ער,

 ממסיבות באחת צץ הרעיון נושא. אותו
העו על השיחה נסבה כרגיל, שלנו. החברה

ה הנליוז את הוציאה המארחת הזה. לם
 המיכתבים את מקריאה והחלה שלכם אחרון

 אמר: מישהו ואז לו. לתת וננר בער
 עם בשוודיה, קורה היה שזה לכם ״תארו

 היו מיכתבים איזה שלה, הבחורות עודן*
 השוודי!״ הזה העולם של למערכת מניעים
כאלה. מיכתבים לחבר במקום בו התהלנו
תתז ״אל כמו: גיפלאים דברים יצאו

 יכולה בחורה כל מופקר. ״נער או: לה!״
 להצנת אותו תזמין רק אם בחסדיו לזכות

בלתי־טוגבלות. האפשרויות קולנוע."
חיפה רז, נחמן

ה י ? 1 מ ש י א ה
 הפופולרי המשקה של הנציג !טמפו מר זהו

 מסייר טמפו מר !לב שימו בישראל. ביותר
 בשפת קיוסקים, ליד קפה, בבתי במסעדות,

 טמפו, שותים שם מקום בכל בקיצור, הים,
 לא טמפו מר הארץ. רחבי בכל כלומר...

 למאות אהדתו את להוכיח כוונתו לשוא. מסייר
 כל על טמפו את בצדק המעדיפים האלפים

 הוא :ביותר הפשוטה בדרך וזאת אחר, משקה
 שותה כשהוא יתקל בו הראשון לאדם יעניק
 מתוצרת ״רונית״ רדיו־טרנזיסטור טמפו,

מהיום: סיסמתנו ובכן אמקור־אמרון.
טמפו״ נותן ״טמפו

טמפו מר אחרי עקבו לטובתכם

אביסל את שורק


