
□״?,״שחור דווקא דמה
 ל־ נזופנוז זה מכתגי
ה המכונים זזבר׳ה

השחורים: פנתרים
 שהחלטתם ברגע

 לכוח. נהייתם לקום,
שהחל ברגע אבל
 חייב שפנתר טתם

 מוגבל להיות
 הגבלתם עו,

 אפשרויותיכם
 הרי כוח. בות

 המילה ספת
 צפרדע בלעתם רים,

 בו האכיל שהמימסד
אוודכם.
 אלה ביו כלום
 לא שחורים שאינם
 אחד גם ולוא יימצא

 נפש כלכלית, שמבחינה
ואנוס ראוי דיאולוגית

כרמי

 אי־ ,מוסרית ית,
אית־ להזדהות

 גיל. מין, צבע,
מלוכד! כוחילחץ יצירת

 שאין למרות — כם
 והרי ״שחור״. הוא

 יוצאי מבין יימצאו
שבי רבים אירופה

 לתמוך הסיבה דיהם
המימסד. נגד בכם

ל קורא הנני לכן
להיות זזדלו כם:

 של לתרגיל קורבן
 כי הכריזו המימסד!

ל חייב אינו פנתר
 עור צבע בעל היות

 קביעה קבעו מוגדר.
ש פנתרים שאינכם
 פנת־ אם כי חורים,

 לכל יועיל זה רים.
 ללכת שיש הסבורים
 הבדלי בלא בצוותא.

המעכבים הדברים ושאר

ראשון־לציון כרמי, פ. מ.

 השוואה ■
קרימיגלית

 חשד עבור מינהלי מאסר בין השתאה
 הרוצה יהודי מאסר ובין לפתח בהשתייכות

קרימינלי. הוא — רוסיה את לעזוב
ש בן־אמוץ, דן מאבד להומניות בצמאונו

 את ),1757 הזה (העולם זו בהשוואה עסק
דעתו! צלילות

אילת גל, רוני

 שאבוטבוז למה ^
פייגין? יהיה

 לפנתרים לעזור שיש מסכים בהחלט אני
 לקריאתם להסכים יכול אינני אך השחורים,
 פייגין יהיה אבוטבול מתי השואלת:

 למד פייגין פייגין־ היה אבוטבול למה וכי
 האם לימודיו. על כסף הוציא רבות, שנים
 מהנדס, לתואר שנים תשע שלמד לאחר הוא,
יש? שלו מה יהיה שלאבוטבול מסכים היה

 מנהי אמר הפנתרים עם הראיונות באחד
מש עם טובות הצעות־עבודה ״קיבלנו גם:

 רוצים כי אותן, לקחנו לא אך טובות, כורות
 סתם מעוניינים הם לחשושו מתחיל אני

 הפה.״ את לנו לסתום רק כך
רעש. לעשות

תל־אביב טימכרג, יעקב

 בלבול ₪
יוצרות

 בן־אמוץ דן של תגובתו כי חוששני
 הזה (העולם תגובתי על )1757 הזה העולם

 אכן כי חותכת עדות משום בה אין )1756
 אי־רצוני כל ועם פתוחה. לדלת התפרצתי

נוסף, יאוש לכלל בן־אמוץ מר את להביא

נוס בפעם להגיב לעצמי חובה רואה אני
לפחות. זה בנושא ואחרונה, פת

 לאיש, אמריקה את לגלות באתי לא ובכן,
 (הנופלת, ״למדנות״ להפגין באתי שלא כשם

 כאשר בן־אמוץ), מר של מזו משוכנעני,
ל הוגי־דעות מספר של בשמותיהם מניתי
 צנועה היתד, מטרתי טענותי. ביסוס צורך
 עצמית חשיבה (א) כי לטעון ניסיתי יותר.

 מקום, לכל אדם להוליך עשוייה לכשעצמה
 לשטיפת־ (בניגוד לערכים חינוך כי ו(ב)
לעצם היחידה האמפירית הדרך הוא מוח)

יותר. נאורה יותר, מתוקנת חברה
 עם בוויכוח כמו תגובתי, על בתשובה

 כל את בן־אמוץ דן בילבל אבנרי, אורי
ו דברי, את ושוב שוב קראתי היוצרות.

 ״לפעול המלצה כל מצאתי לא מקום בשום
 מר במה, (מאמינים המאמינים״ עדר כל עם

 וכן ונשמע״ ״נעשה לצווח או בן־אמוץ?)
 ברורים היו לא הדברים ואם רמזתי, הלאה.

 ישנן מלא: בפה כך על אחזור צרכם, כל
קדו ״דעות וישנן חיוביות קדומות״ ״דעות
ב״אה־ מתגלמות הראשונות שליליות. מות״

 ב״לא — האחרונות כמוך,״ לרעך בת
 מבחינה כי מאוד יתכן נשמה.״ כל תחייה
 המצווה את להפריך מאוד קל טהורה לוגית

ה שאז אלא השנייה, את ולבסס הראשונה
לגמ ״אבסולוטיות״ תהיינה לפחות, תוצאות,

 אותנו לשכנע הצליח לא סוקרטס ואם רי.
 מודרני פילוסוף זאת לעשות הצליח בכך,

היטלר. אדולף יותר:
 ונון־קומפורמיסט, מורד כל לא ״לכן
 ל״מדליית בעיני ראוי כזה, היותו מתוקף

 אחרת, מדליה לכל או העצמית״ החשיבה
 מרידתו אשר מורד אותו דק לכך ראוי

ה והאחווה הכבוד הצדק, בהכרת מעוגנת
 מדל־ שיקבל (בין זה מסוג ומורד אנושיים.

 להיכלל יכול אינו לעולם לאו) אם ובין ייה
אפי מתוכנתים״, ״אוטומטים של בקטיגוריה

 ביקורת למיבחן יום־יום יעמוד לא אם לו
בן־אמוץ. דן של הטהורה התבונה

יוצ (או חיובית למרידה הדחף לסיכום:
 אנטי־ הוא 'קאמי), אלבר של בלשונו רת,

 התבונה תרצו. אם מיטאפיסי, בודד, אינרטי,
 מעשים של לשורה זה דחף לתרגם מסוגלת
 כל לתרגם מסוגלת שהיא כשם חיוביים,

 להניע כדי אך אחר. מעשה לכל אחר דחף
 יש אחר, ולא זה לכיוון לפנות התבונה את

בהח טובה כפוית (מלאכה ולחנך להמשיך
 שעליהן הטכניקות בכל האדם בני את לט!)
אוטומ שיקבלו חשש כל בלי דיברנו, כבר
 ואורי הנביא ישעיהו של תורתם את טית

 כל לו אין הצער, למרבה זה, חשש אבנרי.
רמת-גו כן־טל, יוסףתימוכין.

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרח. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות < -----------------------------

1760 הזה העולם
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 קבוצתיות טיסות
מודרכות*

 -להשיג שלנו בפרוספקטים הפירוט לפי
במשרדינו או הנסיעות סוכני כל אצל

סקנדינביה
 )$250.00 ל״י(כולל 3,085־. ימים. 22

1/8 ;18/7 ;4/7 המראות:
סקנדינביה־לונדוו״אמסטרדס

 )$235.00 ל״י(כולל 2,900״. ימים. 29
.8/8 ;25/7 ;11/7 המראות:

נוער) סקנדינביה־לונדון(קב׳
 .$250.00ל״י+ 2,010״. ימיט. 22

8/8 ;25/7 המראות:
סקנדינביה־לונדוו־ציריד

 **$545.00ל"י+ 2,150״. ימים. 45
25/7 ;18/7המראות:

נ בסקנדיגיה טגע לחוגבי רגלי טיול
 )$243.00 ל״י(כולל 2,690־. ימים 29

4/7 המראה:
 משתתפים 15 ״מינימום
בלבד פמ״ז חשבון •*לבעלי

בקו
נסקנדישה

הנפלאה

ישירות יטיסן ״סס8 מטוס קבוצתיות* טיסות
תל״אביב״קופגהגו חגיה ללא ללכו המחיר .$45.00ל״י+ 1,595-.

ארה״ב/קנדה אל/מ־ בטוסכם___לינה לילות 10 נסיעות, מס .טיסה,
לחניית להתעכב באפשרותכם קופנהגו־לונדון־אמסטרדם

סקנדינביה בארצות ביניים ־11/7 ;4/7 ;27/6:^ימים־המראות
קופנהגן־לונדון

. למחר .תוספי*25/7;11/7;27/6ימים־המראות:29 ה ס ט  ה
15/8_____________________

קופנהגן־אמסטרדם
 ;8/8;18/7ימים־המראות: 36
15/8 ימים־המראה: 29

 (פנסיון ימים 14,ימים 22
 ז בולל בפיורדים, טיול מלא)
 ; בהרים נופש במקום ימים
 (אוסלו ימים 2 *,בלבד לינה

 ימים 3 שטוקהולם, ימים 3
החל המחיר :קופנהגן

____________$249.00מ-
משתתפים 15 *מינימום

 אל פנה נוספים פרטים בדבר
 ס.א.ס או שלך הנסיעות מוכן
 ודא ,52233 טל. ,32 יהודה בך דח׳
ירושלים ,23341 טל. ,25 יפו רח׳


