
 אני עקרה, התמרות בצרפת. העקרה טית
 הפאשיזם, את להביס אין כי יעז אומר,

ל האלימות. נשק — הוא בנשקו אלא כ . . . 
ש והרצח, ההפקר אנשי ידעו שלא וסו

 הכלל וההוטאניסטיס הצרפתיים הפטריוטים
 חייהם על להגן ויבולים מוכנים אנושיים,
להר ערר איו — הזרוע בנוח וחירותם

 האנטי-פאשיס־ ההפננה אקדימאיות. צאות
 לא שבועות, שלשה לפני בפאריס, טית

 קלנסי היו לו כזו, נקלות נשברת חיתה
 החשש, את לרגע בדעתם מעלים הטשטרה

 פאפוו״ ״טסייה היה לוא להם. יבולע שטא
 לו לעלות עלולה כזו שהיחנבלות חושש,
בחייו.

 ורב עשיר גרול, ברנע הוא האו־אה-אם
 קטנה מחתרת תספיק אולם אטנם; השפעה,
 איש, שלשח־אלפי — אלפיים בת יחסית,
לח כדי אישי, וטרור מעשי־תנסול לביצוע

 והאנארכיה האנדרלמוסיה תנאי אותו. סל
ל טאידיאליים יותר הם בצרפת, הנוכחיים

 שלא אחר, מעשה ובל כזו, משימת ביצוע
כטחרל. כמוהו זה, גורם על יספוד

תל־אביב עטרון, רפ״

 אננרי אורי טע! רצת״ ״יהיה במאמר
 טונה — החופשי" ״הסוציאליזם כזכות

 מספר לברר מעוניין שהייתי חדש, פוליטי
אליו. בקשר נקודות
ה שתופש מציין, זח מונח האם (א)

החברה? נבנית שעליו היסוד הוא פרט
 בנגוד החופשי" ״הסוציאליזם האם (ב)

 של בזכותו מכיר הרגיל, ל״סוציאליזם״
 אם טמנו? וליהנות ברכוש להחזיק הפרט
 הרי הזה״, ״העולם את לדוגמא, ניקח,

 שלו וההתבטאות ההבעה שחופש ספק אי!
 הכלכלית, באפשרותו כל קורם מותנים
 וליהנות ברכושו להחזיק בזכותו דהיינו,

 לנקודה יחסכם איפוא, מה כרצונו. ממנו
חופשי? עתון כבעלי זו,

ב הוא החדש״ ״הסוציאליזם האם (ג)
נייט או אינדונסיה, נוסח נייטרליות עד

שוודיה? נוסח רליות
אילנות חת, ד.

אינדונסיה. נוסח ג) כן. ב) כן. א)

 או ההגונים״ האנשים של ״האינטרנציונל
 ייחד אבנרי אורי אשר החדש", ״השמאל

 ),1268 הזה (העולם הדיבור את עליהם
 בלתי־ ואף ומשטחת מענינת תופעה הוא

 את רק לא בתוכם לכלול יש אולם נמנעת.
 את נם אלא והנוער־הלוטד, האינטליגנציה

 האופוזיציוניים, והחוגים הקבוצות אותז
 בתנועוודהפו־ רבות שנים משד קיימים שהיו
שונות. בארצות עלים

. .  חדש, מריני־חברתי כוח של גיבוש .
מהפכ נם אר סוציאליסטי-הומאני שיהיה

ויח עולמית מנאטונית שואה שימנע ני,
 בכל המתחדש הפאשיום בפני הדרד את סום
 להתמזג שיחתור ההכרח מן ואתר, אתר

באר במיוחד הפועלים, למעמד ולהיצמד
 ליחו נם טרם שם מערב־אירופה, צות
וב בבלגיה הגדולות (השביתות כוחו ותש

ה ״נאמני של המעודדת והתופעה צרפת
 בחלקו שעדיין למרות בארצנו), ציבור״
 קומוניסטית השפעה תחת נמצא הוא הניכר

 אד ״מדינת־הסעד". באשליות שונה או
 שקט הפועלים מעמר אין אלה, בארצות נם
 על כעת העוברת והתסיסה שמריו, על

 ואפילו האיטלקית הקומוניסטית המפלנה
 על יעידו הבריטי, הלייבור בקרב המאבק

 אשר זה, עצום חברתי כוח בלעדי כד•
 האינטיליננציה ישארו טעמד־הפועלים, שמו

 ללא כקטר והטתטררים, התוססים והנוער,
ההיסטורי. הכוה־המניע

באר־שבע סנה, נחום
הימים אחרית חזון
. .  נוסח 1984 המהוה לכותב תודתי .
).1269 הזה (העולם אורוול ג׳ורג׳
. .  בו במדור שטעיתם חושבני אגב, .

 — מאוחר לא עדיין המחזה, את פירסטתם
״תצפית". למרור העבירוהו

חיפה פיי, פ.

הכובש הסקס
 בתור לגמרי. אותי שאיכזבתם לומר עלי
 שבוע כל לראות רגיל אני ותיק, קורא

 האחורי, בשער ומושכת משנעת חתיכה
 גבוהה היתה אצלכם שהרמה לומר ועלי

 דליה באררי, ברינ׳יט מנספילד, ג׳יז מאר:
אריות. ורבות רודן זיווה לביא,
 הכותרת זעקה שבו גליוז בא הנה אר

 ),1214 הזה (העולם כובש" הישראלי .,הסקס
 הרוחות, לכל למה, הרושם. כל את וקלקל
 גולדברג, כרמלה ההוא, הפרצוף! את שמתם

 גאהזו התפוצה ים־ ירדה בטח בשע־?
 האמריקאים אותי שאלו כאן הה? שבוע,

להניד? מה אז כאלה, הן הישראליות כל אם
 יותר ישן אני עכשיו יהיה, שלא איד

מו שוב שבו ,1269 הנליו! בעקבו״ טיב,
בשער. ברינ׳יט פיעה

ניו־יורד וקסנבוים, דז
מבט להעיף מתבקש וקסנבוים הקורא

בגולדבארדז: גוסף
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