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לצנזור גלוי מיכתב
!הצנזורה חברי רבותי

 אתכם לברן לי הרשו — דבר ראשית
 שכתבתי, הסאטירי המחזה פסילת לרגל
הזהב״. ״עגל

 קשים ימים עליכם שעברו יודע אני
 דתיים חוגים מצד ושתדלנות לחץ של

 המחזה כי לדעת שנונחתם עד ואחרים,
 עליכם. הממונה הציבור ברגשות פוגע

 לפסול מעזים הייתם לא הסתם מן
בלבד. עצמכם דעת על משהו

 של ברגע פעם אמר רפאל יצחק ח׳׳כ
 עם בוויכוח תקיף ״אני :התרוממות
 מבין בהחלט אישית אני ולכן ידידים״...

שלכם. הפסילה למניעי
 על לכם להודות רוצה' אני — שנית

 מחניף מאד זה לי. שהענקתם הפירסומת
 טלפונים מקבל אני ימים כמה ומזה לי,

חמה־שמו... קצות מכל ואוהדים מידידים
 היתה שלא לאמר עלי האמת למען

 סאטירה, ברצינות לכתוב כוונה שום לי
 תיאטרון. כמו מיותר משהו לעשות או

 ממשפחה אשכנזי אני הגמור! החיפן
 מהנדס, של אקדמאי תואר לי יש טובה,

חי של הפוליטרוקים אחד הוא בן־דודי
ראיתי ופעם אלף) (עם האובדת... פה

רוזן רמי

בוו שאתם כך באסיפה, מדבר דיין את
 שלכם למחנה שייך שאני מבינים דאי

שליליות. כוונות לי ושאין
נא עדיין אני הכל למרות ז מה אלא

 ביום, שעות שמונה לעבוד לצערי; לץ,
 לחודש, ל״י 800 רק משתכר אני עדיין

 בקיצור: לחו״ל. אותי לשלוח רוצים ולא
 והנחלה. המנוחה עם הסתדרתי טרם
 והחלטתי עצמי עם אחד יום ישבתי לכן
 לי בא מעמד ובאותו עסק. לא שזה

ולהתק סאטירה, איזה לכתוב רעיון
לשמנת. בל

היס עובדות על התבסס שלי החישוב
 אותו מקרבים — שצועק מי : טוריות
 — בידיים עצמי את לקחתי אז לצלחת.

סאטי איזה וכתבתי — שאומרים כמו
 בצחוק. היה זה לי תאמינו אבל רה.
 שטויות הכל זה אמת, על היה לא זה

 שמאטירה... סאטירה... עגבניות. במיץ
!קטנים ילדים אתם, מה

 תפסתם לא שכנראה לי שמסתבר אלא
 לגופו המחזה. את ופסלתם כוונתי את
ש סבורים נאמת אתם האם עניין, של

 תהיה לא או תחיה אם נכלל לי איכפת
 חושבים נאמת אתם !ז ן בארץ סאטירה

 !ז ז בתיאטרון הבנה של שמץ לי שיש
 שנוגע מה בכל ועם־הארץ בור הרי אני

!לתיאטרון
! מכם אחד אני !רבותי ! !
 למה !ז זאת תופסים אינכם מדוע
 בשביל ז למה המחזה, את לי פסלתם

בעיתו הזה האומלל הוויכוח כל מה
 לבנק רשיון לי לסדר יכולתם הרי 1 נות
 בכמה שאיבת־נפט ציוד או למשל... דתי

 חינוך לממן כדי פשוט — מיליונים
 הפחות לכל או שלי, למכרים חינם תיכון

 דירת לי להסדיר יכולים הייתם לעזאזל,
באשדוד. חינם

 המחזה העלאת כל על מוותר חייתי
 מטר). על (מטר קטן. זהב עגל תמורת

 תיאטרון כאב. בלי לא בקלות. לא נכון,
מטומ לא אני אבל חשוב. דבר זה עברי
 כתיבה, רישיון לי שאין להיות יכול טם.
חזק. אני בחשבון אבל

 שום לכם שאין ן אומרים אתם מה
שהזכר ההנאה טובות לכל אישי קשר

 יודע. אני הטובים, ידידי יודע, אני ! תי
 שפוסלים פקידים רק שאתם נכון זה

 מתן על השפעה שום לכם ואין הצגות,
ה אבל ולשאיבת״נפט, לבנקים רשיונות

הה את לפסול עליכם שהשפיעו אנשים
 הרשיונות מתן על השפעה יש להם צגה,
 נגדי, עליכם השפיעו שהם כמו או !הנ״ל

 לטובתי, עליהם להשפיע צריכים הייתם
 היה והצדק מתיישר חיה השיפוע ואז
נראה. גם

הפ למניעי להתייחס לי הרשו לסיום
 ״פגישה שהמערכון שמעתי שלכם. סילה

 נפגש שבו שלי), (במחזה אלוהים״ עם
 רפאל, והמלאך פורוש הרב עם אלוהים

המ תורניים, חוגים מיני כל הרגיז —
 לי בא הדבר הגחלת. מישמר על צווים

 מזח ייעלבו ורפאל שפורוש כהפתעה.
 לא לכך !אלוהים עם אותם שהפגשתי

 שדווקא לי נדמה היה מה משום פיללתי.
 אם ואפילו קצת. להיפגע עלול אלוהים

 לא זאת נפגעו, ורפאל פורוש האדונים
המע את ותפסלו תבהלו שאתם סיבה
לפ מה הצנזורים, רבותי לכס, אין רכון.

 סטאשר וג׳ו לנסקי מאיר עוד כל חד.
 זכרו- את לפרסם ויכולים בארץ נמצאים
סכנה. אין — נותיהם

 צמרת מוכרת שפסלתם, אחר במערכון
תמו לאמריקאים, הארץ כל את המדינה

 לנו נותנים האמריקאים כסף. בצע רת
 לכל דולר (מיליון !דולר מיליארד אלף

מפלי כולנו זאת ותמורת בארץ) משפחה
המערבית. לגולה בחזרה גים

י ז ז סאטירי לכם נשמע זה
!! מטומטמים אתם, מה
 מדי טוב שהרעיון סברתם אולי או
ת מכדי ת בי... לו ל מ !ז פו

או איכזבתם חבריה, לכם, אומר מה
 וגיליתי בני-דודים, שאנחנו חשבתי תי•

 לי נותר לא כעת צנזורים. סתם שאתם
 דברי את ולצטט מכם להיפרד אלא

 באה השואה ״אחרי שאמר: המשורר
שואה.״ תבוא השחיתות אחרי שחיתות,

חברים בברכת
חיפה ריזן, רמי

)9 מעמוד (המשך
 הועלתה שם־טוב, ויקטור שר־הבריאות

 של וקליטה עליה עידוד להפסיק דרישה
כא שכן מדרום־אמריקה, יהודיים רופאים

מרוסיה. רופאים לקליטת יפריעו לה
 משמשים אלה דברים כי סבור אני

 הגזמנו כי להראות הבא חשוב אזהרה אות
רוסיה. יהודי למען עשינו אשר בכל

 מאמצינו את הבינו הם שכן הגזמנו,
 — מתוכם רופאים עכשיו כבר והנה אחרת

 ואל פרטי קניין כאל למדינה מתייחסים
 שלהם. בלעדי כתחום העליה

נוראה. זוועה זו
ירושלים אבי־טל, ירמיה

 הפרוטה הוי 8

והירה
״המנדרין״ ,1799 הזה״ ״העולם

אבנרי. אורי של

 הכנים למהדרין, מנדריני מאמר בתוך
כמותו. מאין הבל דבר אבנרי אורי

בוז הירח אל ״בדרך כי לקביעתו, כוונתי
 ילד אף ניצל ולא לריק, מיליארדים בזו
מרעב.״ אחד קטן

 חוב־ לפיתוח ביותר הגדולים המתנגדים
קו הנמיכו כבר בארצות־הברית ניות־החלל

שנאס ההוכחות לאור דקה, דממה לקול לם
 המסעים סוכמו בטרם עוד — היום כבר פו

 העצומה, התועלת בדבר — סופית לירח
 לחלל, הטיסות שהביאו החיים, שטחי בכל

 — הסביבה בחקר ברפואה, לירח. ובייחוד
 בכל — הטבע ושימור מזג־האוויר כולל
 מידע יום, מדי ומתווסף התווסף, אלה

עצום.
 לא וממוות מרעב יציל זה עצום מידע

 האנושי המין את אולי אלא אחה ילד
 את מלספק יחדל הארץ כדור כאשר כולו,

הפיות. מיליארדי של צורכיהם
ירושלים פאר, מנחם

 הסום 8

והופכו
 היהודי העם מדינת אינה מדינת־ישראל

 עסקנים אלפי כמה של מדינה היא —
 א- המפלגתיים, מנגנוניהם עם פוליטיים

 וסתימת דיכוי מנגנון פלוס פארטצ׳יקים
 ובחוץ- בארץ מיליונרים מספר פלוס פה,

לארץ.
 הסוס הוא בציון היושב העם רוב יתר

 הפוליטים הציונים המאכרים רוכבים עליו
והדתיים.

 ״אהבת על מילים הרבה העסקונה בפה
 כיסוי להם שאין סיסמות ועוד ישראל״

הם העסקנים רוב הישראלית. במציאות

ביו חשובות ומבחינות דנן, במיקרה
 בתור זכותו את גם להוסיף כדאי תר׳

 הקדישה מדינת־ישראל אשר בנאצים לוחם
מיוחד. אות לו

 בגילוי טרפר לייב של האמיצה מלחמתו
שיר הנאצים, של המלחמתיות תכניותיהם

 כולה, האנושות ואת היהודי העם את תה
 שנהנו ופולין, ברית־המועצות דווקא אך

כעת. אותו מענות הן ישירות, ממנה
 לה־ יודעת שמדינודישראל העולם, ידע
 מלחמת שהיא בנאציזם המלחמה את עריך

 הנ״ל הארצות של העויין יחסן יהא קודש.
 זה. בגלל דווקא ואולי יהיה, אשר אליה

 ורעיתו טרפר לייב של סיבלם הרי כי
זה. עויין מיחס רבה במידה נובע

חל־אביב ליסט, נחמן

 חלוצים. פעם שהיו אלה גם קארייריסטים,
 דו־פרצופיות, שקר מהעם. מנותקים הם

 את מסמלים — בצע ציניות, שחיתות,
בישראל. העסקונה

— הרוסי למישטר הדומה מישטר יש אם
בישראל. המישטר זה

ן רו ה , א רי א ־ ירושלים בן

 הידוק ■

החגורה
———ויו■!

 שמש, הרבה מים, הרבה לה שיש מדינה
מאוד. עשירה היא שטחי־מדבר והרבה

מל :שתבינו הזמן הגיע קהיר, משכילי
וכר. החגורה, הידוק עוני, פירושה חמה
 יחסרו לא נמשכת, המלחמה עוד כל

צרות.
ר אי , מ ג ר כ מ לו ראשון־לציון כ

ן ■ י י ג ע  כ

ד ו ד ש א

 מוסרית זכות אין מהראש. מסריח הדג
 לאנשים צרות לעשות הגדולים ■ לגנבים
האשמה. היא השיטה קטנים.

 מוסריות בחוסר הסוכנות של הירושה
 :הקיים למצב הביאה אנ״ש להתעשרות

 על להקים שיוכלו כדי בזמן, בוים הכל
 הסוכנותית החברה את עמידר חשבון

 חשבונות עמלות, משרות, שתספק ענזיגור
 מחברי לכמה ושכר־טירחה הוצאות של

 עור־ למשרדי לידידיהם, הסוכנות, הנהלת
ולאהובותיהם. שלהם כי־הדין

רמת־גן קורא;

תודה ■

מוניות לנחני
 לכל העיתון דפי מעל להודות רציתי

 אסיפת לאי העדים המוניות נהגי אותם
אוס הם ועל־כן פרטי רכב על־ידי חיילים

 אפילו ולפעמים תשלום ללא אותנו פים
הם. חשבונם על

 תר־אביב טומא;

 האמיצה מלחמתו 8

דומכ-טרפר לייכ של
 ללייב להעניק הצעה הועלתה בעתונות
 לו המגיעה ישראלית, אזרחות דומב־טרפר

 בכוח נשללת אליה שעלייתו יהודי כלכל
הזרוע.

אהכה, עשו ■

מלחמה לא
:הפרינציפ את תפסו הקרנפים אפילו

ממלחמה. טוב יותר הרבה דבר זה אהבה
המצו בדוגמה התבוננו ז מאמינים לא
רפת.

בת-ים נותק, רמי
— נורוק רמי הקורא של הדוגמה •
תמונה. ראה

 הציונות 8

והעלייה
 ח״ג הצעת ,1785 הזה״ ״העולם

 לענייני שר למנות אבנרי אורי
התפוצות.

 הציגה חדש כוח — העולם־הזה תנועת
 ציונית, לא ישראלית, כתנועה עצמה את

 אי- עם קשורה שאינה — בארץ היחידה
בחו״ל. שנוסדה דאולוגיה
 אורי חה״כ של בתפיסה יש זה למרות

מובהקות. ציוניות מחשבות הרבה אבנרי
״הגולה״ ביהדות והטיפול העליה נושא כל
 של והעיקרים החשובים האלמנטים הם

הציונות.
בש התפוצות. לענייני שר מציע אבנרי

ז מה ביל
 ליהדות לעזור מדינת־ישראל יכלה במה $£•

ם, ל עו ה  לזרוע כסף, אצלם לאסוף פרט *
ה1 ק פני  פי- ,מזוודות על חיים ואי־ביטחון, *

ד ו ר  היהודית התרבות חיסול משפחות. ^
שת, שור מ והקיימת. ^ה

 50מ־ יותר לקלוט מסוגלת אינה ישראל
 מיליון שלושה להביא בשנה. עולים אלף

ב זה הטבעי) הגידול (בלי רוסיה יהודי
אז? עד ומה שנה. 60 ערך

הער עם לשלום גם מפריע עליה הנושא
בים.

ל להצטרף זמן הגיע אולי הח״כ, אדוני
הבא? קונגרס

ראשון־לציון '£•; עמעם

 לא ■

יפה!
 משה השר של אוהד שאני מודה אני

העתיקות. בעניין אליו טענות לי ואין דיין
 ששיקר לנערה, שעשה מה קראתי אבל

נכון, זה אמנם אם עימה. לחיות בכדי לה
 לא נורא זה בשתיקה. על־כך לעבור אין

יפה!
בסיני אי־שם חייל,


