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הניח״

בשוק: חדש
גאל דה פרינס ־ לגבר

 את כלל בדרך מקפחות שלנו הקוסמטי הסל חדשות
 ידידים. סתם או בנים חברים, בעלים, — הגברים

 טיפוח מוצרים שני לאחרונה לשווק החלה זמיר חברת
 .,גאל׳ דה ״פרינס מסידרת הריח״ ל,,אניני גבריים

 במחיר העור את המרכך חומר המכיל קטיפתי גילוח קצף
 ל״י. 27.20 במחיר מרענן ספריי דיאודורנט ל״י, 19.57

 המזוהים ומקוריים נאים במיכלים משווקים התכשירים
 גאל. דה פרינס אריג של הדפס בעזרת — בקלות

ועדין. מבושם ״נקיון״ ניחוח — זהה המוצרים שני של ריחם

ל טרמפ חן חיי ל

מכתבים
? הייתם ה8אי

 הכנר. הערצתי את להביע לי הרשו אנא,
 הפיתרון על התזכיר מחבר קניג, לישראל

 לי הראו בגליל. הערבית לבעיית הסופי
 ללמוד טורח שהיה אחר ממשלתי פקיד

 אלא להעתיקו, במטרה שלא זר מיסמך
הדמוקר לתנאים ולהתאימו ליישמו כדי

 והמים* שלנו. המיוחדים והחוקתיים טיים
 טהרת לשימור גירנברג ״חוקי הם: מכים
הארי.״ הגזע

 לענוד אולצו בגרמניה היהודים בעוד
להב יהיה שניתן כדי הצהוב, הטלאי את
 הערבים שונות, אפליות לצורך בהם חין

 עוד כל זאת, לעשות נאלצים אינם בישראל
הא על בעוד הכאפייה. את חובשים הם

 הרי יהודים, להעסיק נאסר בגרמניה דים
 להעסיק דווקא מעודדים בישראל היהודים
 הקימה הנאצית שגרמניה בעוד ערבים.

מאזר להיפטר כדי ותאי־גז מחנות־ריכוז
דר על קניג ישראל ממליץ היהודים, חיה
 להיפטר כדי יותר הרבה דמוקרטיות כים

יאפ זה מעין דמוקרטי הליך מלא־יהודים.
 נגד נקי במצפון למחות שאת ביתר לנו שר

 ישראל את המאשימות האדם החלטות
בגזענות

אביב תל־ שיריק, יוסף

ל ספציפית להתייחס שלא מאד קשה
אבנרי(העו אורי של ״הגאולייטר״ מאמר

 בכל אבנרי עם מסכים אני ).2037 הזה לם
 הנקראת זו, עגומה שתופעה האחוזים מאת

האומ מבישה תופעה היגר, קגיג׳, ,מיסמך
 מזעזע, מיסמך ללא־ספק זהו דרשני. רת

 הגישה את מסויימת במידה מזכיר אשר
 — האנושות בתולדות ביותר הגזענית

 הארי הגזע של החולנית המרות היא הלא
מאד. הקרוב בעבר הנאצי, הדגל תחת
 הזעזוע מן להתנער יכול שאיני רק לא

 המביש, המיסמך בסעיפי עיון עקב הנורא
 המחשבה מעצם מזועזע כבר שאגי אלא
 של ,הדוקומנט מן יוכנו ,מטעמים׳ אילו

 הערבית, התעמולה אשפי בידי קניג׳ הר
 במיקצו־ ספק כיום מטיל אינו איש אשר

הד לרוח כללית הסכמה כאן, עד ציותם.
 הופתעתי הזעזוע כל עם אנא, אך ברים•
 כל־כך והשוואות דוגמות במאמר לקרוא

כי עד־להחריד. ובלתי־רלוונטיות מנופחות
 דמיוני, סיפור כדוגמה להביא ניתן צד

מו קניג׳ ג׳ימי ,גאוורנר אודות להשוואה
 אבסורד זה הרי פלורידה? מדינת של

 כיבוש של האפשרות את להשוות מוחלט
 ערב מדינות על-ידי ממדינת־ישראל חלקים

 של לאפשרות — ישראל ערביי בעזרת —
 על־ידי אמריקה של מסויים חלק כיבוש

היהודים. באמצעות הקובאנים
ש הסיבות מכל מגוחכת השוואה זוהי
האס כל לרבות הדעת, על להעלות אפשר
 הוויכוח להזכירכם: רק ההגיוניים. פקטים

 הוא הערבים לבין בינינו בפועל הבסיסי
 שייכות ואשקלון תל־אביב ירושלים, אם
 נטוש לא לי, שידוע כמה עד להם. או לנו

 ה־ לבין היאנקים בין בפועל ויכוח עדיין
 ניו־יורק, שייכות משניהם למי קובאנים,
מייאמי. או וושינגטון

ירושלים דינור, משה

שיהיה! שקט
 נגזר יום־הכיפורים, בהתקרב שנה, מדי
להיכלא החילוניים, ישראל אזרחי על עלינו,

המ השופרות לצלילי ולהתענות בבתינו
 שלוש לפני אחת, פעם ברחובותינו. הדהדים

 פרצה כאשר גדול, יתרון בכך היה שנים,
 לקח מכך להסיק כדאי לא אבל המילחמה.

 החג, לקדושת הכבוד כל עם העתיד. לגבי
שרוצה מי כל יסתכן זה שביום ייתכן לא

 ב־ הטבע, בחיק מישפחתו עם לנוח לצאת
 שינד וניפוץ אבנים יידוי של סכנת־גפשות

 שמישרד־ד,תחבורה הראוי מן מכוניתו. שות
מיו נתיבים הכיפורים ביום לשריין ידאג

 או בתי-הכנסת דרך עוברים שאינם חדים׳
 חילונים יוכלו ושבהם דתיות, שכונות
 מורא ללא לטייל לנסוע בכך החפצים

השופרות. בעלי החבלנים
בת־ים מגדיאל, חיים

האחיות את מדמיס
 השירותים באחד שביתה פורצת כאשר

 בפי יש האחיות, שביתת כמו החיוניים,
 :עצמה על החוזרת אחת טענה הממשלה
 אבל צודקות, תביעותיהם צודקים, השובתים
 אפילו לעשות. מה אין כסף. אין לממשלה

ב המצדד שנדטוב, ויקטור שר־הבריאות
 יותר הולם פיצוי לקבל האחיות של זכותו
זו. קלושה טענה על חוזר עבודתן, עבור

מיליוני מאות צריך היה שכאשר מעניין

 פילץ אריה הקבלן את להציל כדי לירות
המר התחנה בבניין שנכשלו שותפיו, ואת

 רבינוביץ׳ יהושע שר-אוצרנו מצא כזית,
הדרו הלירות מיליוני מאות את מאד מהר
ול הממשלה על־ידי התחנה לרכישת שות,

 כאשר אבל פילץ. המיליונר של הצלתו
 להציל כדי המיליונים אותם למצוא צריך

 לרבי- אין פתאום שירותי־הבריאות, את
1 אותנו לרמות שיפסיקו ז כסף נוביץ׳

תל־אביב אחות, ג., נעמי

 לעצמי כחובה רואה אני ישראלי, כאזרח
 את שם־טוב, ויקטור לשר־ד,בריאות להבהיר

 לכל שאיכפת נושא האחיות, שביתת עניין
חוד ,1973 אוגוסט בחודש המדינה, אזרחי
אוש יום־הכיפורים, מילחמת לפני שיים
 ועברתי בכפר־סבא, מאיר בבית־חולים פזתי

 בעת ימים, באותם אולקוס. בגלל ניתוח שם
 בלתי־ דברים הרגשתי לניתוח, ההמתנה
 האחיות איך רואה חייתי יום־יזם נסבלים•

 האחיות ובמיוחד במסירות, עובדות היו
מתלמ שאלתי פעם המתלמדות. הצעירות

עבו בעד מקבלת את תשלום ״איזה : דת
 לירות 15 אמרה: והיא המסורה?״ דתך

 הפליאה הזאת התשובה כדמי־כים. לחודש
 מתלמדת? לאחות שכר זה האם אותי.
 כוס לקנות אפילו אפשר הזה בכסף האם

 לקבל צריכות היו הן זמן באותו גזוז?
 וכך ,400 והיום דמי־כיס, לחודש לירות 200
 יותר אחיות היזם לנו להיות יכולות היו

שצריך. ממה
 נתניה קפדוטו, יעקב

אחדון הסוסה צוחי!
 בסיפריית לאור, יצא השנה, יולי בחודש

 האידיש בשפת הומורסקות אלמם מעריב,
 לאכסט? דו קישון :בשם קישון, אפרים מאת

המ של שמם מתנוססים. הספר שער על
 בעל כ״ץ, שמואל הצייר של וגם חבר

 שמו משם נשמט זאת לעומת העיטורים.
 הלא לאידיש, מעיברית הספר מתרגם של

 אלה. שורות כותב קונשטאט, ליאור הוא
 ובעקיפין לי, שנגרם המשווע העוול סיבת

 כנראה היא ביכלל, המתרגמים לציבור
 על קופצים ויותר יותר למשוך מיסחרית:

 כותב קישון שבו: החידוש מפני הספר
 סקום! במו־עטו. אידיש הראשונה בפעם
שו אינו שקישון הוא המפורסמות מן והרי

באידיש. כלל לט
 המוסר את נוגדת כמתרגם שמי השמטת
 ומו״לים תופסי־עט בקרב המקובל המיקצועי
במדינת־ ובפרט ברחבי־העולם, מתוקנים


