דובה
מציעה:

הזה  ,(1331נזכרתי בדבריו האחרונים של
ראש־ממשלתנו ,סר )לא מתוק( דויד בז־
נוריון ,על דבריהם ׳8ל אלה המבקשים
ביטול הטיטשל הצבאי ,ששאלו .איר יכו
לים חברי־הכנסת הערביים ראב עובייד ו
חברו להצביע בעד הממשל?"
אמר ראש הטטשלה :כטו שיש זכות
דמוקרטית לכל יהודי להניד דברו בעני!
זה ,כ; יש לערבים זכות דטוקרטית ל
הצביע.
■ האם יש זכות ליהודים לדבר?
יעקב רוברט ,רנזת־גן

פון אחר

העולם הזה ) (1333נכשל בזה שהדפים
את דברי אורי אבנרי אורות ״הגרמנים
פודקארמא! ופוז־בראוז״ ,העומדים בראש
מחקר הרקיטות ב־
ארה״ב.
בעוד שפוז־בראוז
הוא באמת נרטני,
ובלט במחקר הרקי־
טות עבור הנאצים,
הרי מאידד פוך
קארמאן ,שהוא נדול
אנשי־התעופה ,קשה
להגדירו כ״גרמני".
אמנם הוא קיבל את
תואר הדוקטור שלו
באוניברסיטת ניטינ־
נז בגרמניה ,ואף
שהה שם לפני ו
אחרי קבלת התואר
זמז טמושר ,אר איז
פון־קארמאן
זה משנה את ה
עובדה שהנו יהודי,
יליד הונגריה .כל עור שאינכם כותבים
שעתונכם נערר בידי ״הגרמני״ אורי אב־
נרי ,ודאי וודאי טז הראוי שתרפו מפוז־
_
קארטאן.
מיכאל שמשוני ,אטלנטה ,ארצות־הברית
מר פון־אבנרי מתנצל על הגרמניזציה
טל הונגרי כשר.

הוא והיא

הזאבים המצחיקים
נהניתי מאוד מהקטע אודות הזאבים ה
טובים )העולם הזה  .(1332הקטע הנ״ל מלא
עניז ,כתוב בהומור ובטוב טעם .קראתי
במשרד ,ולפתע פרצתי בצחוק בל יתואר.
שכני לחדר הסתכל בי במבט סלחני ,בחושבו
שמא נטרפה עלי דעתי חלילה.
אנא המשיכו לכתוב בצורה זו! לפחות
אפשר לצחוק פעם בטבעיות ,בהנאה ,וללא
מישחק ועשיית טובה למישהו!
עובדיה חזן ,נתניה

זה לא אני ,אחי:

ד 1ב ק  -ע  1ב 1ת

במאמר על הטרם ״המרתף" )העולם הזח
 ,(1331נכתב שאני הוא שכייסתי את
הסרט .מאחר וזה סרט סצוייז ,ולכבוד
גדול ייחשב לי להתפרסם כבמאי שלו,
שטחתי לקרוא על כר.
־,״*ו וויי״!*.* ,סמי ווט 1ם 1זומ נתן
נרום ,אחי .למרות שזה נשאר במשפחה,
אודה לר טאר באם תוכל לתקז טעות זאת.
שלום ולהתראות לפני הצנת הבכורה של
הסרט ״רק בלירה״ ,שאותו אני מביים
עכשיו.
יורם גרוס ,תל-אביב

״ לך י ד ״
חסכון הבינלאומי להתכתבות

אלפי מכתבים
לפי שיטה אמריקאית

הסופר וכתביו
אנא ,פרסטו את בקשתי בשבועונכם .אולי
יתז לי הדבר סיכוי למצוא טו״ל לאחד מ
שלושת הספרים המונחים אצלי ,שכן אין
איש המוכן להסתכן עם סופר מתחיל .אתן
את הספרים חינם לכל הטעונייו להדפיסם,
שכן אי! לי שום כוונת רווחים.
עט תוכה שופר דיו  /כחולה־כחולה/ .
אדם תוכו שוטף טילים  /להבה אכולה.
אז הפד הנייר לכחול  /שפיזר הסופר
מעטו —  /ושתל בלבן שהפר לשדה  /זרוע
פרחי־להבה.
תחלוף שעה ,ישקוט  /יגנוז את הכתו
בים  /אד עוד עטו דפים  /שוכבים שם
כפנרים.
ואז פתאום ,אחר שנים  /בבכי כנה יפ
רו־);  /כי לבבו על הדפים  /ובמילים אשר
כתב.
תחושה של כיליון  /תעטוף עליו פת
אום  /כמו היה נקבר  /עליו עטוד־קלון.
מדוע גזרתם עלי  /קבורה בתור חיים? /
הז לא תניחו לי לחיות  /קבור שם ב
דפים?
יוסף כהן ,פתח־תקווה
זזזוולוו הזה

ל טי ב
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פרוספקט חיכם
תל־אכיב ,ת .ד4185 .

ה מ נ ו י
קיבלת חשבונך לחידוש המינוי ,נא פרע
אותו בהקדם .עקב הביקוש לעיתון ,לא
נוכל לאפשר כל משלוח ל ל א ת ש ל ו ם .

בבוקר ,אחה״צ !בערב

 ,ח לי פו ת ח ו י 1ן
ע ^ י י ־.

אנגלית ,עברית ,צרפתית ,גרמנית
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