
הזה״ ״העולם כריכות לקבלת אחרון שבוע
 יתקבלו דיזנגוף) כיכר (על־יד 8 גליקסוו תל־אביב, הזה״׳ ״העולם במשרדי

הקרוב. השבוע משך רק קודמות) שנים כרכי (וגם 1961 כרכי לכריכה
בכך), למעוניינים בדאר, משלוח (כולל הכרך ל״י 5.— הוא הכריכה מחיר

הגליון. אגורה 65 במחיר חסרים גליונות לרכוש ואפשר
 עד שש השעות בין בשבוע וחמישי ראשון יום הכרכים: קבלת שעות

הצהריים. אחר שמונה

מכתבים
השחור כוחות אר

 ר,'׳עראי׳, הימין אנשי לכם הכבוד כל
ה כי להוכיח הצלחתם בכם! מקנא אני

 בישראל האחרון המשפטי הדמוקרטי מעוז
נבבש!

 מלחמה. מערת־החיים בל חיילים, כולנו
 אורח• אורח־חיים, עם זהה פוליטית השקפה

 כאיש־מאבק מאבק. זה דרד דרד. זה ח״ם
 הכבוד כל ואוסר: חוזר אני אנשי־סאבק אל
ניצחתם! —

ל חוסל כהן אהרן אם דעו: אחת אכל
הפטריו המאבק! נסתיים בזה לא — דעתכם

 קיומם שעצם אלה בישראל, האמיתיים טים
 ללא בטחו! מרבאות, ללא חלוציות הוא

 הוא קיומם שעצם אלה פורחים, ברווזים
 ולא חוסלו! לא אלה — בעיניכם לצנינים

השחור־הצעיר. ינצח אהד במשפט־דרייפום
 הפרלמנטריזם, את רצחתם בפרשת־לבוז

 המשפט. את רצחתם אהרונצ׳יק •על במשפט
 כורכים אתם חבל כוחוח־השחור: לב, שימו

 בי לכם הנראה המדינה. של צווארה על
נובל? לטבח כשה

. .  3:0 אותנו ניצחתם בינתיים .
 הדמוקרטיה, ננד — 1:0
 דעת־הקהל, ננד — 1:0
המשפט. נגד — 1:0
 עב נשחק אנחנו המחצית לאחר אכל
. .. הרוח

העב שומרי, קיבוץ חבר
וערכיס נאצים

. .  ניתנות שלנרמנים צודק זה האם .
 הזאת, הארץ רחבי בכל לבקר הזכויות

 עב שונים יחסים מקיימת ושממשלודישראל
 אין שלערביי־ישראל בזמן הפושעת, גרמניה
 אדמותיהם את לעבד להם ואסור זכויות,

 מה־ והממשלה מהממשל־הצבאי, ריסיו! בלי
יסבו או פושעים היו כאילו אליהם יחסת

ם? "
. .  בכל הערביים בתי־הספר של מצבם .

יש ספרים הרוסים, כמעט בניינים — רע
כבד. שכר־לימור ומועטים, נים

י אנ . . אצלנו, הלימודים אודות יודע .
ה בבית־הספר סובל אני שנים שלוש כי

בנצרת. תיכון
נצרת נעמנה, אסמאעיל מוחמר

קורעים קוראים
 ).1271 הזה (העולם הדיס? סנ-נל

ישן! סנגעל
תל-אביב כרמלי, דבורה

 הלהקה: להופעת הצנזורה יחם
מטומטאם־טאם!

רמוז־גן גרין, חיים
דא־ליטה
 השחיתה״ — לוליטה ״האם ברשימה

 הוצאתנו כי כתבתם, ),1267 הזה (העולם
 וכי ״לוליטה", הספר את לאור הוציאה

עבורנו. אותו תירנם ורהפטיג יוסר מר
 הספר כי כר, על מאד מתפלאים אנו
 לא והמתרנם ירינו, על הוצא-לאור לא הנ״ל
ו... לתרנמו איפוא, היה, יכול רנ בו ע

 ספרים הוצאת טברסקי, חווה
אביב חל סברסקי, נ.

המחזור תמונת
 השישי המחזור מבוגרי אחד שאני כיוון
 של שבקוצו בתצלום ומופיע ,1035/36 (הקטן)

 השלישי שניה, (שורה שעבר שבשבוע צבר
 לקבל אפשר אם לרעת רוצה הייתי משמאל),

 ברשותי שהיתה התמונה כי מהתמונה, העתק
יחדור. מלחמת־הש בזמן האבד

 בזי שדה פחרק, בורבור
טפולה על־יד

דן דין
 וב־ בשאט־נפש נמורה, בסיידה קראנו

 במינהנים התהשבותכם חוסר על השתוממות
 שמעו! של בכתבה המתבטא בינלאומיים,

 31ב־ ״דן" במלון שהתקיים נשף על צבר
).1260 הזה (העולם 1961 בדצמבר,

 להשמיץ נוהג עתונכם כי יודעים אנו
המצומ המסגרת אמות בד׳ שאינו דבר כל

 החברה ומינהגי המחשיבה טהלר של צמת
 פליטזז אר שלכם, המזהירים העתונאים של
המותר. נבול את עובר זה

 משקף שלכם המאמר אין הרבה, לשמחתנו
 לדעת־הקהל איפר ״ד!״, במלון הנשף את

המובנים. בכל ביותר מוצלח היה
תל־אביב דן, מלון סופרון, א.

מפוברקת חוויה
ל כ . .  דליה העתיד, משוררת על הכתבה .

 מפיב־ מריחה ),1271 הזה (העולם הרץ
.רוק .  ישב נכבד כתב שאותו כנראה .

 השכנה על העזוז שירת מקור מה וחשב:
 ההשראה ניצוץ מהיכן באמבטיה? היושבת
 בת־ הערומה האשה על הנפלאה בפואמה

 מאחורי כור והמציא ישב — הארבעים?
 כי כור, סתם ולא אמא־הרץ. של מטבחה

 והיה רנע עוד חשמל. חסר בטון בור אם
 בלע״ז)־ (פלאג מצת שם ראה כי לי, מספר

 רנילה בטריודנשמה על הפועל השראתי,
 לאחר מאוחרות, בשעות־לילה וולט. 12 של

 כפתור על לוחצת המשוררת, באה בילויים,
 וולטים 16.000 בת השראה לה והרי

משורר. של נפש מורכבת שמהם טובים,
לא בשעתו שביאליק דומני ועוד: זאת

 ואילו תמונות. של מנוון כה אוסף השאיר
 השונים ההתפתחות בשלבי כאז חוזים אנו
 אח בעיני-רוחי אני רואה צפור־הנפש. של

ודו הזה״ ״העולם כתב עם יושבת דליה,
 תמונה אני. נאה — קח זו ״תמונה בו: חקת

היא.״ אופינית — קח זו
. .  אני משחית לשווא כי להיות יכול .

 וכל הדור, כפני הכלב פני כי זעמי. את
 מכת- הפיברוק וכי ברגלינו, רופפים כולנו

 שמוכרים בימים הכל, אחרי הוא. מדינה
 לירות שבע עבור מנת־פלמ״חניקיות לד

 פלא אין הזול), (בזיל ראשונה כוסית
 •של נפשה את ביותר המרטיטה שהחוויה
.צילצול־טלפון הריהי צעירה משוררת . .

צה״ל דירי, ציאיר

1272 הזה העולס4


