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מכחכים
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 כלשהי עצמאות מתן משום בה
 ההתנחלויות, המשך לפלסטינים.

לי כדי החוק, את לשנות והכוונה
המע הגדה של ממשי סיפוח צור

מדי תבוסה ינחילו לישראל, רבית
ית ויעניקו לישראל נחרצת נית
העול בזירה לערבים עצום רון

מית.
 מכבי תבוסת בעיקבות הדיכאון

 לנו הצפוי הדיכאון לעומת יחוויר
ש המדינית, המפולת מן כתוצאה

 יום בגין מנחם שוקד הכנתה על
שעה. שעה יום,

תל־אביב לוין, גד

 ראש״הממשלה: באוזני לי עצה
 קארטר, הנשיא עם תדבר כאשר

אלטר־ שיש לו להזכיר תשכח אל

 אותה שיבץ ז׳בוטינסקי מקור.
 ״אנבל המילים עם חריזה לצרכי

שורות. שתי אחרי המופיעות לי",
מורן קיבוץ שחי, שלמה

דיל האידיח העיתעזח
 לרגל העורך, איגרות על

למע שנה שלושים מלאות
הזח״ (״העולם רכת
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 (בצדק), העיתון דימום כדי תוך
 העיתונות את אבנרי אורי קוטל

 (שלא במיזרח־אירופה היהודית
בצדק).
הבקי אבנרי לאורי -לו מניין

ב־ בעיירות ראשית, הזו? אות

 — מדינת־ישראל לקיום נטיבה
ה בין שוב יתפזרו שהיהודים

 להשפיע יעזור שזה יתכן גויים.
 ואולי הגויים, מדינות ראשי על
קיו המשך את יותר טוב יבטיח זה

 להשמיד קל יותר הרבה כעם. מנו
מ מוגדרים בגבולות היושב עם

ו תבל פני על המפוזר עם אשר
מלואה.
תל־אביב הלינגר, רדף ה.

בשיבת■

הדאשזוה הגברת
או של ביקורה בעיקבות

בבריטניה. נבון פירה
 לספק ברצוני ותיקה בקוראה

ב בעובדת שמקורו מידע, לכם
 היא בישראל. בריטניה שגרירות

ו בריטניה שגרירויות כי סיפרה,
הוצ ובלונדון, בתל־אביב ישראל,

 מיכתבים בהרבה לאחרונה פו
ה לגברת מחמאות גדושי חמים,

ה רעיית — ישראל של ראשונה
בבון. אופירה נשיא,

 כל על שהקרינה בחום המדובר
המל אצל שביקרה בעת רואיה

בלונדון. השנייה אליזבת כה
 ואינטליגנטית, יפה אשה זוהי
המקרי ולבביות, חביבות שופעת

 מקום בכל סביבתה. על חום נה
 הקצר ביקורה בעת הופיעה, שבו

והו רבה הצלחה קצרה בבריטניה,
לישראל. כבוד סיפה

רמת-גן אחרוני, רמה

ז׳בוגוינסק׳ ערפד■
 הפרופסור על מגן קורא

 מפני הרושובוסקי בנימין
 נייר של נמר של זעמו
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 על וגופרית אש שפך עומר דן

 בין וציין, הרושובסקי בנימיו
ב לשורה מילה הוסיף כי היתר,

לש כדי אחמטובה, אנה של שיר
 שידוע כמה עד החרוז. על מור
 נהגו וטובים רבים מתרגמים לי,
 זאב של תירגומו לדוגמה: כך.

 אלן אדגר של לשירו ז׳בוטינסקי
אנבל-לי. — פו

 השורה את תירגם ז׳בוטינסקי
 1ת 3. ^111̂)10:11 1ץ< 1116 56ב

 ערפלי״. ים על ״במלכות כך:
ב־ מופיעה איננה ״ערפלי״ המילה

עיתו הוציאו לא מיזרח־אירופד,
ה בערים הוציאו עיתונים נים.

הופי היד,דית העיתונות גדולות.
 (בפולין). ובפולנית באידיש עה

 מסוגל אבנרי אורי אם מסופקני
 מחוסר פשוט רמתם, על לשפוט
אלה. בשפות ידיעה
ו הזה, להעולס הכבוד כל עם

 ,1953 משנת שלו קבוע קורא אני
יהו עיתונים במיזרח־אירופה היו

 רמתו על עולים היום שגם דיים,
 מסויי־ מבחינות הזה העולם של

(במ לפרט המקום כאן שלא מות
הפריודיקה). יוחד

משע עיתונים שהיו בוודאי
 לטעמי — לשיעמום דוגמה ממים.

 אורי של הראשי המאמר הוא —
עצ על החוזר פסח, בגליון אבנרי

 ב־ ראשי כמאמר שנה, מדי מו
 לתחרות יום־השנה על פואבדה

קרא פראבדה את סטאכאנובית.
 אבנרי כאורי שלא שנים, כמה תי

 היהודית העיתונות את קרא שלא
ובפולנית. באידיש
 מסט־ מאד אני אבנרי, אורי ח״כ

 פחות קצת אנא, אבל אותך, פט
שו שתדפיסו מקווה אני יהירות!

 משוא ובלי מורא בלי אלה, רות
פנים.

לור קגזכלר, יופך

1 משורו־חאר
— הנייר נמר עם בוויכוח

 פרסים משוררי־חצר, על
הזה" (״העולם השאר וכל
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 של הקבועים מקוראיו הנני

 דרך כי היא, ודעתי נייר של נמר
הספ בזירת צילומי־מצב של זו

חיו נכונה, והאמנות התרבות רות,
לדר ובנוסף בצד ומוצדקת, נית
 ל- כביטוי ואחרות, מקבילות כים

 הרוח־ בחיינו הרצוי פלוואליזם
ניים.ז

 כליל להסכים יכולתי לא אמנם
 שלום, ש(פירא) את הערכתו עם

בל שכזה בתור או החצר, כמשורר
 לא אגב, ).2218 הזה (העולם בד

 משוררי־חצר על להצביע יקשה
 בספרויות מישקל ובעלי חשובים
 ליצירתם להתייחס מוטב העמים.
 בפופולאריות לראות אין לגופה.

 טובות בקבלת ואם אמין, קנה-מידה
 כדי בהן שיש יתכן עסקינן, הנאה
 המוסרית ותדמיתו בדמותו לפגום
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