
 בתקופת ?ראשונה השתמשו ההאבסבורגיות)
 השיילוקים אותם ,1018 בוורסאי, המשא־ומתז

 הנאציזם את והולידו אירופה את שהרסו
 למזרח אלה מדינות והפקירו ההיטלראי
השאפתן•"

 שנה 10 נרמני, אזרח ומתבטא חושב כד
משת הוא בו המונח המלחמה. סיום אחרי

הבינ האנטישמי מהלכסיקון ישר לקוח מש
לאומי.

ומורים! נשק שולחים אנו כאלה ולאנשים
תל־אביב וינריך, אריה

 מיש־ לשם ישלחו הבאה שבשנה מניח אני
 נלובקה ארוז אצל ללמוד אופים, של לחת

 את הוכיחו הלא התנורים. תורת את ושות'
ץ... מומחיותם שווי באו

ירושלים מירוני, יהודה
וגועש חריף

 על שלבם הרשימה למקרא מאור נהניתי
 המפלגה את שעזבו הספרדיים, העסקנים

 עדות כבז ).1242 הזה (העולם הליבראלית
חל אלה שעסקנים לומר רוצה אני המזרח״

ו ״ספרדי״ בשם מנופפים הם מאוד. שים
 לכנסת. להיכנס בשביל מספיק יטזה חושבים

 מייצגים אינם שהם יודעים כולנו הלא אבל
רחו שהם אומר הייתי לא המזרח. עדות את

 הם אבל ממזרת, מערב כרחוק מאיתנו קים
 שיל ״השחורים״ מן מעמד, רחוקים זאת בכל

 איש אין לכן והמעברות. הפרברים שיכוני
מח את מייצגים שהם להצהרותיהם מאמין

המדינה. תושבי צית
 הושב אני חריפים. תבלינים להם קראתם
 מאלה לא אבל תבלינים. הם אומנם שטעיתם.

 מתור וחזקים, חריפים הכרמל, בשוק שקונים
 שאפשר התבלינים מאותם הם פתוח. שק

 וטחונים ארוזים כשהם בסופרמארקט, לקנות
 להם קוראת התווית פח. קופסת בתור יפה,

 החריפות את להם אי: אבל — תבלינים
 האירופי, המעודן, הטיפול שלהם• הטבעית

 הסבי שלנו. העסקנים גם כד מהם. אותו נזל
 ממקורם אותם הרחיקה שלהם המעודנת בה

הגועש. החי, התוסס,
פתח־תקווח שהרבני, אליהו

המין ובעיות צוציק
 ה״דוקטור צוות של הנשאלים אחד אני

 על ביקורה למתוח עלי ולכן שלנו, קינסיי"
).1241 הזה (העולם מטמון ד״ר של הביקורת
לאנ העוזר כרופא, ידוע הביקורת מותח

מ הסובלים שים
מי הם כאלה לים
 ד״ר אם בעטנו. עוט

מסק הסיק מטמון
סיפו ססד על נות

 החולים של ריהם
 מוכרחות הן האלה,
ה ם; שונות להיות

 ד״ר שקיבל תוצאות
הסתכ מתור פואה

 שאינם באנשים לות
ל ברובם, צריכים,

סכסולוג. אצל בקר
 בקומה נר אני

תי ררימיח. ר די ל ו
 זוג ריקה. עיתים

,•יץייריי ד״ר של הסטודנטים
״1■ אחת פעם פואת ו1״

או לחפש כדי עלה
המכולת בעזרת רק לשווא. היה וזה תנו,

שההורים שעה לקבוע הסטודנטים הצליחו
 רופא איזה בבית. יהיו — הילדים ולא —

 כאלה? ובתנאים קטן בתשלום לעבוד מוכן
מלי חלק שהיה במחקר, מעוניין היה הזוג

 עבורו. חשוב היה הקט! התשלום ונם מודיו,
מדופלם. מרופא יותר צוציק שווה לפעמים

 האמריקאית. בשיטה השתמשו בשאלונים
תשו — המיט או — ארבע היו שאלה לכל
ביניהן. לבחור היה ועלינו מוכנות, בות

שא־ על עניתי אני
אהד, בחדר הזכר לוז

אש הסטודנט• בעזרת
א בחדר ענתה תי

הסטו בעזרת חר,
׳טאלון על דנטית,
ית יטלא כד הנקבה.

מט הד״ר כדברי כן,
יש־ •טסטודנט מון,

 על האיטה, את אל
אינטימיים. עניינים
התלו מטמון ד״ר

ששי הוליו, על נן
 בזה אר לו. קרו
על־ירי אשם, הוא

ה שאלותיו. צורת
 את למצוא טכניקה

שא בעזרת האמת
כאמ פותחה לונים
ו־ הצפונית, ריקה

 סידור הזאת. היכולת את ניצל פואה ד״ר
למופת, הם במישאלו, והגדרתן השאלות,
וביישנות. שקר במידת־מה למנוע ויכולים

 מן עמנו, שכבות כל בירושלים ולבסוף:
 לשליטי עד בסוסררה, בסוכת־פח היושב הדל

הת שלבי בכל הערות כל ברחביה. הבאנקים
התע מובן, בנימצא. לחדש, מישן פתחותן,

 ענייז זה אד בתל־אביב. מאשר אחרת רובת
בצורה הנשאלים, את למייז הסטיסטיקה

העם. כל במקום לעמוד יכולים שהם
 ד״ר של משאלו שתוצאות נשמח לפיכד

 מוסריים והרגלים השקפות מראות פואה
ירושלים שטיין, שלמה בישראל.

פואה

הצמרת פני
 הזה (העולם הצעיר״ ״הדור הכותרת תחת

 אד ומעניינת, מאלפת כתבה הגשתם )1242
 מפ״ם, של הצעיר הדור מדוייקת. כל-כר לא
 מתור חדש. ייצור הינו בכתבה, נאמר כר

מעוד אינכם כמה ער להבין ניתן זה סיטפט
 זו. מפלגה בתוככי שמתרחש במה כנים,
ו צעירים, חוג ומתגבש הולד מפ״ם בקרב

 פני את לשנות במגמה סטודנטים, בראשם
בכלל... השלטון ופני בפרט המפלגה צמרת

תל־אביב אביעד, גרשון
והמפלגה הדואר

ב בכיר פקיד על בידיעה היום נתקלתי
 לשלוח כדי רשמיות מעטפות שניצל דואר,

 ח״כ בהשתתפות מפא״י לאסיפה הזמנות
משמעתי. לדין יועמד הפקיד נוברין• עקיבא

 בתור מכל, ויותר לשעבר, פקיר־רואר בתור
 על להסביר לעצמי חובה רואה אני אדם,

בדואר. הבכירה הפקידות

ער עבדו המדינה, קום לפני עור בדואר,
 בעיקר, היו, אלת אלמנטים ובריטים. בים

 קום עם היטונים. המדורים וראיטי מנהלים
 את והבריטים הערבים עזבו ישראל, מדינת

 אנשי־ על־ידי מהר חיש שנתפסו משרותיהם,
 ברמת־ או בהשכלתם להתחשב מבלי שלומנו,
 כל מעל עמד אחד דבר והשכל. התרבות

שלהם. המפלגתית הפעילות אלה:
 חושבים אם מחם. אחר נתפס עתה, והנה,

 לכלבים, כאלה אנשים זורקת ׳טמפא״י אתם
 ש־ ואומר קיצוני אהיה אם טועים. הינכם

 מאכסימלי עונש לו יתז המשמעתי בית־הדי!
 יעביר או עבודתו את יפסיק למשוער, ומעל
 ׳טמפא״י ספק אי! — אחר לתפקיד אותו

 אותו לפצות כדי אחרת, מישרה לו תימצא
 בוודאי אחד בהיר ביום הגדול. העלבון על

 חברה של כללי מנהל הזה הארוז את נראה
ממשלתי. משרד או ממשלתית

תל־אביב מאיר, א.
לחברה שעשועים

 בית־הפנישות על החוץ, למיטרר הכבוד כל
 ).1242 הזה (העולם לדיפלומאטים שסידר

 מביתו רחוק הנמצא שאדם רע, שום בזה איז
 קצת יקבל — נשוי הוא אם — ומאשתו

 המשרדים אל בטענות בא רק אני בידור.
 לקח לומדים שאינם הממשלה, של האחרים
החוץ. ממיטרד

 לאפשר צריכים שהם לכד, מתכוון אני
 לא הישראליים, לחברה נם כאלה שעשועים

 בחורים אלפי מצויים בארץ נם לזרים. רק
 הם להם, יש אם או, — בחורה להם שאין
עו מה אז כבודה. את לחלל רוצים אינם
 יטהם או פסיכיים, נעשים שהם או שים?

 מיקרי־־האונם ברחוב. בחורות על מתנפלים
 מן תוצאה כולם עליהם, קוראים שאנחנו

הזה. המצב
ואנסים, פסיכיים עדיף־ מה שואל: אני אז

 החוץ משרד אם ומסודר? תרבותי מוצא או
 זאת יעשה לא מדוע זאת, לעשות היה יכול

 בתי־שעישו־ פתיחת וירשה הפנים, משרד גם
- עים לצר — בתי־בושת להם תקראו אל -
 ומשרד המשטרה השגחת תחת פנימיים, כים

הוננים? ובמחירים הבריאות,
תל־אביב שאולי, מ.

בלוד? לחץ
(ה הלחץ״ ״משחק הבוחרת תחת הכתבה

באובייקטי מצטיינת אינה )1240 הזה עולם
 פלסתר ועושה בפירוש סותרת יתירה, ביות

גו פנים״, משוא ״בלי עתונכם סיסמת את
 מבלי בלבד, השמצה לצורך בהשמצה בלת

 פירסמתם בטרם העניין, את החילה לבדוק
אותו•
האחרונות, השנתיים במשד לוד, הפועל א)

 המשמעת ועדת בפני פעם אף הופיע לא
אלי מעשי על לכדורגל, ההתאחדות שליד
 כאלימה קבוצתנו על חווודדעתכם מבאן, מות.

 הספורטיבי, בנ׳וננל כבור מקום וכתופפת
 באמצעות על־ידכם, ונקלטה מהאצבע. מצוצה

קבוצתו; את להשמיץ המעוניין איש
העוב בציון אמריקה, את גיליתם לא ב)

 על־ידי נתמכת לוד ״הפועל" שקבוצת דה
מתפקי אחד זד, ב״נלוי״. הפועלים מועצת

הפוע מועצות של והמגוונים הרבים דיה!
בארץ: לים

 באמצעות נשלח עזיז, עבדול השחקן נ)
כלהלן: העבודה למקומות העבודה, לשכת

 טירת־ — אמריקה ישראל חצץ מחצבת )1
יהודה;

שנים); מספר לפני (עור ישראל רכבת )2
קרנל; )2
ה חמש כל את (עבר תנובה־אבספורט )4

להי הצליה ולא זה, במיפעל מחלקות
קלט);

לנייר; ביח״ר סופרה, )5
לוד; עיריית )0
נגרים). (קואופרטים ננרי-לוד )7

 כדלעיל, עבודה מקום באף נקלט לא הנ״ל
 חייב שלו מהקאליבר שחקן כי ודעתו מאחר
 כלשהי תמורה לתת מבלי מיטכורת לקבל

עבורה;
 — ברכבת האחרונה לתקרית באשר ד)
 •טלח- לא כי מצהיר, הנני — דבריכם לפי
 שרות על מוטל זה דבר ברכבת, לעבודה תיו

 זה אין כי לפטרו, הוריתי ולא התעסוקה,
 ירוע היה לא ואף הפועלים. מועצת מתפקידי

 או ברכבת לעבודה נשלח שהנ״ל בכלל לי
אחר. מקום בכל

 מועצת מזכיר אזולאי, יוסף
לוד הפועלים,

 נוגעת אינה אזולאי הקורא של הכחשתו
 השחקן אודות שפורסמו העובדות בעיקרי
 לא הזה העולם עבאס. אל־עזיז עבד הערבי

 בהתפרעות, לוד הפועל כדורגלני את האשים
 היא במיגרש המידור שאווירת מסר אלא

הירי הקבוצות שחקני על אימה המטילה
 של שמתפקידה בכך, חדש אומנם איך בות.

 הפועל, קבוצת את לממן הפועלים מועצת
 כפי לוד, עירית של מתפקידה זה אין אולם
 כי טען לא הזר, העולם הזה. העולם שציין

 על־ידי ברכבת לעבודה נשלח אל־עזיז עבד
 כי בפירוש •נמסר להיפך, אזולאי. הקורא

 הלישכת, על״י״די השחקן נשלח זו לעבודה
בקבוצה. לשחק שסירב אחרי פוטר

העזרה תנאי
 העזרה מחוזה מופתעים כל־כך אתם מה

 האם )?1240 הזה (העולם ארצות־הברית עם
 את נותן סם שהדוד לרגע לבם תיארתם

היפות? עינינו למען שלו המיליונים מאות
 איד זה עכשיו, עד מבין לא ׳טאני מה

 לגרום עדייז הצליחה לא ישראל מדינת
והאמרי רוסיה ביז קטנה מלחמונת לאיזה
 ניכנס החוזה היה אז .׳טילנו באיזור קאים

ת  מדים לובש היה צה״ל לתוקפו, אוטומאטי
 שלנו הכלכליות הבעיות וכל אמריקאים

כלום. כמו נפתרות היו
פתח־תיקווה כהן, יוסף

. . טע הזאת המדינה לראשי יש ועוד .
ל מרשה שאינה ברית־המועצות, על נות

ליוני  בשביל לישראל! לעלות יהודיה מי
 במיקרה אמריקה בצד ללחום בשביל מה?
דרש אילו יותר הרבה הגיוני מלחמה? של
די נו הו  ושמנד לישראל לעלות אמריקה מי

 משירות אותם תשחרר ארצוודהברית שלת
בצה״ל. שירות תמורת אצלה, צבאי

נתניה בר־לבב, א.
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