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 הדור. זה הרי נדלית, שגעון בלבנו לנטוע מחיר בכל המבקש בארץ אחד גורם ישנו אם
 יריביו כל את זונח בארץ השלטת המפלגה של היחיד הרשמי העתון !בעיניך הדבר יקל אל

 כמו ופורנוגראפי עלוב לשבועון מרצו כל את להקדיש כדי חרות, עד העם מקול הפוליטיים,
 ביום. אחת רשימה בממוצע, — רשימות שש לנו הקדיש בלבד האחרון בשבוע חזה. העולם

אישית. ולי לחברי המוקדשות היצירות ושאר השירים הקאריקטורות, מלבד כמובן, זה, וכל
 למשל — אחר בעתון הזה החומר כל הופיע לו זעירה. כה היא הדור שתפ.צת רק חבל
 הוא אין הדור, ששמו זה, בבית־קברות אך רב. פירסומי ערך לו להיות היה יכול — בדבר
 האישי הבידור מלבד תועלת, מביא הוא שאין מאד חוששני לו. הראויה לתשומת־הלב זוכה

שלנו. המערכת לישיבות מספק שהוא

 חולנית שנאה זו. פאתולוגית לתופעה הגיוני הסבר הסתם, מן ימצאו, פסיכואנליזה חובבי
ו פוליטית מהשקפה לנבוע יכולה אינה  הזה להעולם יש לשמחתי להיפך, גרידא. אחרת או ז

 וחסר בי אובייקט בלתי־תלוי, עתון להעריך היודעים ובמשקיה, מפא׳׳י בצמרת רבים ידידים
י הטיבה מה כן, אם לנו. נתנו שהם הראיונות מן נוכח קורא שכל כפי צד, לכל סטיה

 היא כי בתת־הכרתה תיזדעת זונה, עמוק. תסביך־אשמה עם ענין כאן לנו יש לדעתי,
 לזונות, חברותיה את להפוך מנסה שהיא כך על־ידי מתנקמת והאמהי. הנשי ד1ביע בוגדת

 יום כל וטוחן למפלגה עטו את שמכר גתבלב פרוצה. התואר את הגונה אשה לכל להדביק
ו תכונה מייחם שהוא כך על־ידי מצפונו על להקל מוכרח ברב, מאמין הוא שאין דברים  ז

 יעוררו לחלוטין, חופשית במה להקים שהצליחו בלתי-תלויים, אנשים דווקא האחרים. לכל
שנאה־עצמית. דבר, של בסופו שהיא, שנאתו, את

ו רעה רוח כי בטוח היה שהדור ימים היו  תחדל מעצמה, תיעלם הזר, העולם ששמה ז
 מאושרים טורים שני הקדי״ש 10.7.53 ביום הכתבלבים. של הנפשית מנוחתם את להטריד
 ,21.9.53 ביום חודשיים, וכעבור קוראיו״, למחאות קרוב ,הפסיד הזה העולם כי לתגלית

 משתדלים שהם שעה רחמנות מעוררים הזה) העולם (עורכי ,הם :רוטטת בשמחה בישר
 להציל היכול היחיד האמצעי — העתון את תסמר שהממשלה כדי שביכולתם כל לעשות
ש הדור, ניחם אולם, אותם.״  ה״עתון״ את תסגור ולא בתבונה תנהג שהממשלה לשער ,י

בקיאו.״ ולמות להסתאב לו ותתן —
 לאמצעים זקוק ה\'ה הדור העתון. מת לא המזל לרוע אולם בתבונה, נהגה הממשלה

מנגנון הכותרת תחת סנה. לסיעת הצטרף הזה העולם כי ,22.10.53 ביום הודיע לכן אחרים. , 
 סנה ש׳עת של האחד חדשים, חברים שני למערכת צורפו עתה זה : גילה לא־יוצלח״ חושך
 השניים את לזהות ביקשה בו הדור, למערכת שנשלח רשמי מכתב (אגב, מפ״ם של והשני
הזה.) היום עד תשובה ללא נשאר דיבה, ■הוצואת על משפט להגיש יוכלו למען

 קומוניסטי, עתון הוא תזה העולם כי הכנסת במזנון שרת משה אמר כן לפני מה זמן
 ׳ירושלמי, יצחק מלוי קיבלתי שני מכתב אלי. וכמוס אישי במכתב שנית זו עובדה ואישר

 אחרי בבילוש העוסק רב של ובנו חברא־קדישא איש לשעבר הדוד, מערכת מזכיר כיום
 הזה שהעולם הסיבה מה ז... אבנרי אורי ממלא מי של ,שליחותו :הוא כתב מגדלי־חז)רים.

״1 ולאצ״ל... למפ״ם קרוב נוער של דעותיהם רק פירסם
הרב־גווניות. את השינוי, את אוהבים הם : הדור אנשי לזכות לומר יש אחד דבר אולם

עורכי :טורים שני על בכותרת ,11.2.54 ביום בישר לכן  לציונים מצטרפים •הזה העולם ,
 לפני המרחב בעיות על הרציתי כי גילה מסחרית״, לציונות עד הכנעני מהמרחב — הכלליים

 לתדהמתם מגלים ד,יו מפלגתם, בתוך בנעשה הדור אנשי התענינו (לו ציונים־כלליים סטודנטים
טהורה). מפא״יית תנועת־נוער בפני גם נושא אותו על שבוע באותו הרציתי כי הרבה
 הציונים־ של רות הבוץ מטה־ על אחראי שמוניתי גילה הוא המציאה. מן מרפד. הדור אין מאז

 של הפרוטוקולים ברוח זיטמן. שלום חבר־הכנסת את שלגו למערכת שצירפתי הכלליים,
 הציונים בין סודי הסכם נחתם בו פרטי, בבית מיפגש בפרוטרוט הד!ר מתאר ציון זקני

להכירם. הכבוד לי שאץ נייעס, לעצנוע מהעתון אדונים ושלושה הזה העולם הכלליים,

 לכן הדור. במערכת ״ושבים היו לא הרי אחרת — כסף אוהבים תדור שכתבלבי מניח אני
 ונוח. קל מקור״פרנסה לפניהם לפתוח רוצת אני

: רשמית הודעה זוהי ובקן,
 לכי ישראליות לירות (אל^ 1000 של פרם תשלם הזוז״ .העולם מערכת

 ההסכנ העתק (א) שיביא אחר. אדם לכל וגם .הדור״, מערכת חכר
 או יזהה )2( אי הכלליים׳ והציונים הזה״ .העולם כץ שנחתם
 יוכיו !גז או הנ״ל, ההיסטורית הפגישה נתקיימה כה הפרטית הדירה

ד זו׳ מערכת חכר פעם אי היה או הנהו זיסמן שלום כי  כ יוכיח )או(
 ום חדש י. צאנץ, מ. האדונים שלושת עם פגישה לי היתה אי-פעם
 כין.לעצטן שהוא קשר כל יוכיח )או(ה ניעם״, ה.לעצטע כעלי זיתוני,
היידישית. מהדורתו או הזה״ וכין.העולם עורכיו, או נייעס״׳

 העולם במערכת ׳9 בשעה בבוקר ממחר החל בצ׳יק, או במזומן לקבל, אפשר הכסף את
שתידרש. כתובת לכל בהמחאת־דואר או תל־אביב׳ ,8 גליקסון רחוב הזה,

 חושש שאני כפי ימים, שבוע תוך הזה התשלום את לדרוש איש יופיע לא אם אולם,
 הירושלמי. יצחק לוי הדור מערכת מזכיר מאד, נאמן אחד, לקורא אישית לפנות אצטרך מאד,

 הנ״ל. הידיעות את שכתבת בפומבי התפארת שאתה ידידי, שמעתי, ובכן:
 שקרן. שאתה חושב אני בן, אם
 דיבה. הוצאת על לדין אותי שתתבע מקווה אני
דבריך. את תוכיח המשפט שבבית מקווה אני

מכתבים
כשער השוער

 חודורוב יעקוב שי הגפיא השער עי. תודה
 כן רב• זמן סזה ביותר הטוב ),855 הזה (העוים
והנה הנאה עסירתו עי יהודורוב יהודות ברזווני

 את הזוייה היא ורע אך אשר בשער-ישראי דרת
כדור־סי. משחה שי מתוזואות ישראי־יהו התהרות

 בני־ברק בן־נתן, מאיר
בוי בחור שי שער 1 רואים אתם  לה־ בהחיט י

 שזה תחשבו ואי בחורה. שי משער יפה יותר יות
הנאית... שאגי מפגי

תל־אביב הלמן, רות
 ייתר אבי יחודורוב. שער מניע היה כי יתכז

ש אהת, מיה אפייו מהדיש הייתי יא הקבוצה
 סם®־ צייומים. שי עמודים שיושר, עי ידבר יא
 בית־ שי קבוצה אפייו מתביישת היתה כזה זזק

עממי... ספר
 נתניה שדוני, דוד

 אננייה אפייו כד. כי חשוב יא דוקא ההפסד
 הוא שכואב מה הונגריה. נגד במשחק הפסידה
 50 יפני מעצמה צחוק עשתה ישראי שנבחרת

 ישחק היא יודעת יפחות כי שהאמינו איש אלף
תי. כרו

 בת־ים גרינשפן, אוריאל
 היתה הפרשה בכי שנתניתה היחידה הזריזות
 צייומים, שי עמודים ארבעה :אתם זריזוחכם

ב שיחקתם שיא רק הבי המשחק. אחרי יומיים
יצים... מקום

תל־אניב אבאיוף, יהודה
י זה את צריך מי

 )855 הזה (העויס קסטנר משפט מסכים. ...אני
 היה מי אבי היסטורית. חשיבות בעי מאורע הוא

יפ שרק הזה, החיטוט כי מה ישם ז אותו צריך
 יוכיח תמיר אם הנלידוי שיא פצעים מחדש תה

ה — הנאצים עם סעויה אומנם שיתה שקסטנר
!יחיים המשרפות קורבנות את יחזיר זה אם

 בכך ויד,תפאר עתונאי בהישנ יהסתפק במקום
וברו מושימת בצורה המשפט את מכסה שהוא

 ברבים קויו את יחרים הזה העוים היה חייב רה.
המביש. העינוניים מחזה יופסק כי ויתבוע

ירושלים קורמן, אריה
א אני  או תמיר מציית מידה באיזו יודעת י
הצייחו שביניהם יודעת רק אני קסטנר. נהרס
ה במיז אמוני את יחיוטיז יערער איד, שניים

אנושי...
תל־אביב הלפריך, מרים

א תודה. :ושוב  אינפורמציה מסירת עי רק י
ההיס והרקע הפרשנות עי איא וברורה מקיפה

 שי המקוטעות הכתבות מן הפרשה. כי שי טורי
מת בדיוק מה יהביז חיה קשה היומית העתונוח

הירושימי. המשסם בית באוים רחש
 תל־אביב שליזינגר, אלחנן

 עצביו את למוטט שהצליח בזה מתנאה תמיר
 אותו לעשות מוכז אני החכמה? מה אדם. של

 אותו לשאול לי יתנו אם — עצמו לתמיר דבר
ה ויזכור*נא רצופים. ימים שבעה משד שאלות
כמשכנע. חוקר יתהלל אל :הצעיר פרקליט

חולון חיון, שמואל
התורה מצוות

 הס- )853 הזה (העויס שערים מאה עי כתבתכם
 בעדה תיויות שקיצבותיהם אנשים אותי. ייאה

ה מצוות מקיימים שאינם בארצות־הברית יהודית
מכ יחם... תאכי אסיד בזיעת :בה שכתוב תורה

 :ככתוב הקיצונית, בעמדתם ההיסטוריה את חישים
באדם... יבטח אשר הנבר ארור

 באר־יעקב עממי, שלמה
 איה אנשים יעצמם הרשו כיצד יודע ...אינני

 שאריות שי חוצפתם הזה. כהעוים עחון עי יאיים
1 נבוי כי עוברת ימי-הביניים

נתניה הרשקו, אריה

בלונדון ישראלי
 היש• השנרירות במשרדי הופעתי חודש לפני
 לישראל. היתר־כניסה וביקשתי בלונדיז ראלית

 ארבע בת בתי ואת ז/זקנים הורי את לבקר כדי
 חג־הפורים את יחדיו ולחוג קצרה לתקופה השנים.

 השגרירות של הפקידות שאחת לאחר וחנ-הפסח.
 :לי באומרה והעליבתני (הבריטית) לנתינותי לענה

 לנו עושים העדנים אתם ;כלום ציית לא ״בארץ
ת!״ ש כלעומת המקום את לעזוב נאלצתי צרו

באתי.
 למעלה ישראל מתושבי כאחד נמולי. זהו האם

 בהננה. מלכותי, הוד בצבא ששירת שנים. 20ם־
 ארץ פועלי מפלנת חבר ונם ? ובצה״ל בפלס״ח

 לקיים בחוץ־לארץ. כאז. נם צריכים האם t ישראל
? הנזעית ההפלייה את

לפרסם מעוניין ואיני היות אליכם פונה אני

!
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תשי״ד פורים
 גליון של 11/10 בעמודים הרפורסג׳ד.

 מצאה לא בפורים, להתחפש כיצד זה,
 שה־ משום הבא, העולם עורכי בעיני חן

 חלוצי, חינוכי, תוכן כל נעדרות מסכות
 חזון בהן משתקף לא מזה וחוץ לאומי.

 לעבד העורכים טרחו לפיכך הדורות.
:הללו החדשות ההצעות את למענך

בע לבחורות רק הל►*(מיועד מסיכת
 ליד, סיד עברי : )מתאימה גיזרה לות

 ס־ היזהדי נסור, כסוי חוסר על הקפידי
ם. 6זיי

 הפוכה, אחת נעל נעל : מפ״ם מסיבת
 (לפ׳ נשפים בשני אחת ובעונה בעת רקוד
 משובצת אמריקאית חולצה לבש חות),
 כפיה חבוש רקום. רוסי צווארון בעלת

הנטוש. הרכוש מן ערבית,

V W V W W W  W W V W V W W•

I לצרכו דו״ח I
כע יופיע השכוע מן החל !׳
 יופיעו לא בו חדש, מדור תון י!
 חומר אלא רגילות מודעות !י
 לו יש המסחרי צדו שמלכד י!
 מסוים. ציכורי ערך !■
 כמ- שיפורסם החומר כל י!
המע ידי את עוכר זה דור !■
אח למודעות וכניגוד רכת, י!
 על המערכת מר,כלת רות !׳
J לתוכנו. אחריות עצמה

l K A A A ( V W t f V W V
 השנאה את ולהנביר הלונדונית בעתונות הדבר את

המדינה... כלפי
לונדון אלתר, עוזיהו

הגאוני הפתרון
 )854 הזה (העולם במרחב ההפיכות שבוע אחדי
 במלוא התמונה את סוף־סוף וראיתי עיני נפקחו

 לביז בינינו המפריד הנדול, הסוד והנה היקפה.
 לחדור היום עד יכולנו לא בנללו ואשר הערבים,
חט לא מדיניות. לא זה כאז שדרוש מה למרחב.

 זהו רבותי, שדרוש. מה בטיח. ולא הבנה לא פה,
 יתפוס אצלנו שנם דרוש ישראלי. שבוע-מהפכות

 וחמישי. שני יום כל השלטוז את אחר מישהו
 כמו נהיה אנחנו בינינו. הבדל שום יהיה לא ואז

 תהיה וסוריה סוריה. כמו תהיה מצריים מצריים,
המרחבית. ההפיכה שבוע יחי עכשו. שהיא כמו

 פתח־תקות לוי, שלום
 אתא- הינם ושישאקלי שנניב האמונה לשוא
 לשנות מסונלים אינם הם לארצותיהם. תורכים

ה הכת הרכב את רק אם כי מדינתם. מצב את
לא. ותו שלטת

ירושלים הללי, י. יצחק
 וזזה (העולם נניב מוחמר על השער בכתבת

 ? מדוע — שאבד הברית בן נגיב, :שאלתם )823
ל לאשתו, לכם, ז אבד למי אנוכי: שואל ועתה

או...ז משפחתו
ירושלים רפי, בן

כך... כל פשוט זה
 (העולם קורקידי משה של הפנטסטית המצאתו

 היא פרטו. מרפאה חי שום אכילת כי )855 הזה
 שסרטז לכל ידוע הרי ראשונה. ממדרנה שטות
 אם מטונז. בצל אכילת על-ידי רק לרפא אפשר
או ואכלו בצל טננו :אנא לי, מאמינים אינכם

 שניים, או סרטו קודם לגדל עליכם כמובז. תו.
התרופה. במעלות להווכח תוכלו לא אהדת

תל־אביב קאופמן, מאיר
ובירושלים כניו־יורק

היש הקונסוליה לפני ההפננח בשעת נוכחתי
תק בחיי הראשונה ובפעם בניו־יורק. פה. ראלית

 יהודי. היותי על עמוקה הרגשת־בושה אותי פה
 רבנים חסידים. רבנים רובו ומטורף, צחה קהל ראיתי

ישרא הייתי אילו ותלמידי-ישיבות. האנודה של
 הראשונה תנובתי בישראל, דומה מחזה הרואה לי.

 בנלל לא לכנענים. ולהצטרף לרו׳ז ספק, בלי היתה,
ה אשליותיהם או שלהם התיאולוניות השטויות
 עצמם את לנער שהעזו מפני רק אלא פוליטיות
היהודי. מהשנעון

 המוסלמית חדת על חושב הייתי כי נם ייתכן
הנוצרית... או

ניו־יורק שקולניק, זונדד
ו בירושלים. אדום דוד מנו של לכרוז נעניתי
 בזמן השבת, לעזרה־ראשונה. לקורס מיד נרשמתי
 כנהוג לעצמי. רשמתי ניומן, הפרופיסור הרצאת

 ובקורס היות מדבריו. פרקים ראשי בהרצאות,
 לכתוב. לא נדרשתי דתיים, אנשים נם משתתפים

לע הראשי המדריך על־ידי נדרשתי כשהמשכתי,
ש המשונה ההסברה לי ניתנה האולם. את זוב

 אדום, דוד למנז תורמים דתיים אנשים שנם מאחר
 אדום דוד מנו האם מותרת... בשבת הכתיבה אין
ז מצפונית לכפייה מוסד הוא

ירושלים נאמן, יהודית
הנשיא מכוניות

 )854 הזה (העולם בדלק השימוש על בכתבה
 מכוניות. שלוש עומדות הנשיא ברשות כי כתבתם

 לנשיא כי כתבתם העמוד בתחתית בהערת־הסבר
 — כנשיא מקנא איני מילא, מכוניות. שתי יש

 שנה) 2000 אחר (השני נשיא הוא סוף כל סוף
ז הסתירה את לישב יש כיצד אולם

 רמוז־גן אחי־מאיר, יעקוב
מכו שלוש יש לנשיא סתירה. שום אין
ה סמל את נושאות מהן שתים אשר ניות,

מדינה.

 ארבננה קח ׳ ציונית״כללית מסיכה
 הסתכל הממשלה, סמל את ענוד תיקים,

 כל לבש ובבוז• בבחילה לפעם מפעם בו
יותר. קצת רק לן, שיש מה

ש קרועים, בגדים לבש : ,,דן׳׳ מסיכת
בתח הקבצנים אצל בזול להשיגם אפשר

 באוזניים צמר־גפן שים המרכזית. נה
בפה. ורמקול

אתה : (נמוך) ממשלתי פקוד מסיכת
חגו לן שתהיה העיקר ערום. לבוא יכול

 עם לפעם, מפעם אותה להדק שתוכל רה
משכורת. עלית כל

 הופיע :(גבוה) ממשלתי פקיד מסיכת
רן היכנס העתקים. בשלושה  הצנורות ד

המקובלים.
כובע־גרב, חבוש : השליח מסיכת

 איתן ז1ק העם, דאגות את ראשן על שים
תן קח הדורות, דמעות מלאה מימיה  אי

ה 2000 את לסמל במזומן, דולאר 2000
שנים.

לתחפושת החמשיר
 ביש״גדא, איש, היה .היה
 הכבודה. באשתו בטח לא

נסיון לשם
 — !אסון הוי — התחפש
בגדה. בו עצמו עם ואשתו


