
מכתבים
חציר ניחוח הבטן, רעש

ה (העולם הקדושה״ ,.הפרה על במאמרו
 בסירה הדגש את העורר שם לא )11)56 זה

(ו החקלאות של העיקרית הצרה על מבפקח
 הישראל): הטשק של הענפים שאר כל של

 מפכז אינו הטתויר היצרז. את האוכל התיווך■
 המחיר. טן שטנים אחוזים ומקבל מאוסה,

 התנאי הוא והסחטני היקר התיווך חיסול
החקלאות. מחלות לריפוי -טוקדם

פתזרתקוה פרנקל, שמעון
 כד כל העורר שחט הזה במאמר בחיי, ..
שנו חושש שאני עד קדושות, פרות -רבה

ה לירידת .שיביא בשר של עודר בשוק צר .מחיר . .
[הריה אילון, גד

 אין החקלאיים, המוסדות ראשי לדברי גם
 זאת החייטים. המושבים לרוב מינימלי קיום

החק ענף של ההנהלה לנו שנותנת התמונה
 השנים עשרת כל שבטשר הנהלה — לאות

מש כתור גבוהה משכורת לעצמה הכמיהה
 חום לה יחסר לא שבחורף מסודרים, רדים

ש הנהלה קריר. מזנ-אויר לה יהיה ובקיץ
 להרגיש יכולה אינה שלה בחלומות אפילו

 ביום שעות 14 ולפעמים 12 לעבוד זה פה
הנ בהפסד. לצאת דבר של ובסופו ובלילה,

שעו הרעש את הרגישה לא פעם יטאף הלה
ה אח ראתה שלא ריקה, כשהיא הבטז שה

בחורף. חטים בגדים או מגפיים נעליים, בלי שלה ילדים
 (א) שאנחנו ברגע המצב את לתקז אפשר

 של ממוצעת דרישה לפי הייצור את ז גפיי
ל סטנדרטיים מחירים נקבע (ב) הביקוש,

 למתיישב משכורת ניתן (נ) ולצרב!, יצר!
 הייצור של מהתוכנית חלק לבצע שהתחייב

 נו• (ד) אותו, המשרת פקיד כל כמו הכללי,
המש את נכריה (ה) המים, מחיר את זיל
 ולתת תעשייתית תוצרת לייצר הנדולים קים

 למשק ניתז או ירקות, לייצר הקטן למשק
תעשייתית. תוצרת לייצר האפשרות את הקט!

כפר־טרומן ריביש, ליאון
כטבת ״ו ט

י נ י א ת א צ ה מ א י נ ! ש ו ת ע  של ב
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שבט. ש ד ־ ה
 חדרה נוה־חייס, המבורגר, חנה

 תלמידת המבורגר, לקוראה נקודות שת-
א׳. כתה

יטבטף ב- ט״ו עליכם עבר איר אגב, דרך ...
ירושלים לוין, ח.

קר. קצת היה תודה.
וסימפאטיה חח

 חבר לכבוד המסיבה על שלכם הדו״ח לפי
כאי אסרתי, שרנאי ז. ש. הסוכנות הנהלת

חב כל ש״מבי! לו,
 הסוכנות הנהלת רי

 הוא שרנאי היהודית
 ביותר.״ ־סימפאטי

מ שרנאי סר ואילו
״באתי השיב: צדו

 שבחים כאז לשמוע
 לא אבל עצמי, על

(ה בחברי׳׳ נזיפות
).1165 הזה עולם

ה ״העולם כקורא
 המקיים וכאדם יה״
 קש- רבות שנים זה
 בל עם ידידות רי

הסוכ הנהלת הברי
לנ מוצא אני נות,
הד את להעמיד כון

 אמיתותם. על ברים
ש במסיבה אמרתי

 הסימפאטיים החברים ״אחר ה,א שרנאי מר
 בהשיבו ואילו הסוכנות.״ בהנהלת ביותר

 מצירו שהוא שרגאי מר אמר הנואמים לכל
 אם באשר בלבד, שבחים לשמוע בא ייא

 הוא סימן מדי, יותר מישהו את פ׳טבהים
וה בחיים. תפקידו את סיים כבר ׳טהאיש
 האדם את להעביר כדי נם בהם יש שבחים

 לחשוב יכול שהוא כר, כדי עד רעתו על
השלמות. כליל שהוא

 תל־אביב איזנברג, יצחק
 הבוקר מערכת חבר איזנברג, הקורא דברי
ישכ בתל־אביב, העתונאיס אגודת ועד וחבר

הש כליל שאינו הזה העולם כתב נעו'את
למות.

דום־דומיה
 מפא״י של ותיק שעסקז לקרוא התפלאתי

 בכדורי נגדו משתמשים שהצעירים טוען
 אין האמנם ).1165 הזה (העולם רום־דום

 ותיקי השתמשו בהם הכדורים אותם אלה
ה גורמים ננד כיום, ואפילו עצמם, טפא״י להם? מתנגדים
ב הנזכר קוצר, אריה הסופר האם אגב,

 עם מזדהה נליון, באותו ״ספרים״ מדור
 בג־ אברהם של מהנ׳יפ שנעדר קוצר אריה

 לקבל אשמח מבית־עפא? בנסיגה ררסקי
חיובית. תשובה

 כתובת בלי בן־ציון, צ.
 (בת אריה בין קשר אין שלילית. התשובה

 ז״ל, קוצר אריה גבעתי איש לבין קוצר איד,)
מבית־עפא. חזר שלא

המדבק הטירוף
ההתאב כי כותבים הנכם ובעצמכם היות

 המקרים וכי מגיפה, הן המשפחתיות דויות
 הניתז מפירסום כתוצאה מתחדשים האלה
 אני — )116♦ הזה (העולם בעתונות להם

 אלה פירסומים להפסיק הזמן שהניע חושבת
 שייכים המטורפים הסקרים העתונים. בכל

ליריעת־הציבור. ולא יפסיכולוגים,
חיפה לד,ים, ברכה

 תביא הנגע העלמת כי סבור הזה העולם
מפר יותר הרבה גדול לנזק הזמן במרוצת

 בשיקולו מקרה ככל ישתמש הפרשות, סום
העצמאי.

האפס שעת
ה אתי הפיצו בכפרנו דבר יודעי מקורות

 בכפרנו א׳׳י" פועלי ״ברית שמזכיר שמועה
 לצידו עמדו שלא מורים יטשר, לסלק עומד

המדינה. לבטחו! סכנה הם ושאלה בבהירות,
 ליטעת־האפס, מחכה הריני המורים, כאחד

 של בכבודם לפגוע שלא טוב אז — לא ואם
 צורר ואין הכלל, לטובת העובדים אנשים
מש של בגורלם ישחק ההסתדרות שפקיד
הגונים. כילים

עיבלין סלמאן, נור מיכאל
תשכצרה
ט־ מרקום הקורא של ממכתבו הופתעתי

התש כי הטוען )1164 הזה (העולם נהריה
(העו שחיברתי בץ
 קל )1162 הזה לם

נעלב, אינני מדי.
לשאול: רצוני אבל
 הוא המקשה כל האם

 פתירתו ? המשובח
ל צריכה תשבץ של

 לא שעשוע, היות
בעיה.

בתב העתון נ.ב.:
 הוא החדשה ניתו

 לי ומביא מצויין,
 כל על ממצה דו״ח

בארץ. המתרחש
דומקה, אליעזר

דוס־אנג׳לס,
ארצות־הברית

אנגלי תיקו
 וחס־ מעילות שחיתות, כבר שבעתם האם

 ולנועל, לזרא הדבר לכם שנהיה עד תאבות,
 אחרות שסיבות או — הממוצע לאזרח כמו

דרסטי? באופן הקו לשינוי אתכם הניעו
ו נ׳טירה, שחרות כשם נשברתם, אכן, ...
 קודם. אחת שעה ויפה בכר, שתורו מוטב

לכם! ללעוג האחרון אהיה אני
תל־אביב בן־ענת, ש.

 משוא-פנים. בלי מורא, בלי הנידון:
הלומ ישראליים סטודנטים שני לגבינו,

 הנמצאים רבים ולישראלים באנגליה, דים
 העתוז הזה״ ״העולם היה בחוץ־לארץ, זמנית
 אמיתית יותר או פחות תמונה שנתן היחיד

להד מבלי בארץ, הנעשה על ואוביקטיבית
ו יותר נעשה הוא והנה כלשהו. זרם גיש

ה המפלגתיים הבטאונים לאחד דומה יותר
השמית". ״הפעולה היא המפלגה רבים.

העתי!! לדפי האוביקטיבית המנטה את החזירו
מי־רזון יצחק לפידות, דויד

אנגליה בירמינגהם,
 העזתו בגלל הזה״ ״העולם את הערצתי ...
 ביהוד יוצאות־דופן, לדעות ולהטיף לקום

נד לאהרונה ואילו השמי". ״המרחב בענין
 להיות מדי יותר משתדלים אתם כי לי מה

 אנא, מפא״י. כלפי אפילו אובייקטיבים,
לסורכם! חיזרו

 אנגליה לונדון, סטודנט,
.1:1 — לונדון־בירמינגהם

שנאמד
 ק״זר־פרייזר: לפר׳טת

יקצורו. בדמעה ב״רנו", הזורעים
חיפה עוזרד, מ.

התנ״ן? של רנו־בציה
רגליים יש לשיקה

 אותי! הרגת גלילי: לילי
 לטוע־ כטועמד שטי את שפירסמת אחרי

האח במסיבה קרה מה תראי דון־השקרנים,
 הטובעים). (ולא: הטובים החברה של רונה
 הוא טי דורון, ״תניד, חברו: את שאל אחד

 הדומה העולמית, החתיכה עם שרוקד הכרנש
 בארדו?" לבריג׳יט מים טיפות כשתי
 דורון. היטיב שיקה,״ אורי ״זה
שקר!" אורי ״זה הלה. המשיר נכו!,״ ״לא

חיפה שיקה, אורי
שקר? לא וזה

כעמישם קורא קול
 בכ־ אבנים הצטברות בגלל ניתוח עברתי בחוץ־לארץ עוד .1951 בשנת ארצה עליתי

 בבגדאד לי הוציאו מכד וכתוצאה לייתי,
ש השניה בכלייה חי אני עכשיו כלייה.
חולנית. היא ושנם לי, נותרה
 בגלל מחלתי התנכרה ארצה בואי עם

ועכ בסבלות, בבנין, עבדתי הקשה. עבודתי
 בעבודות־דחק שיו

לפקו בניגוד קשות,
 בצריף הרופא. דת

 וי׳טז ׳טוכב אני שבו
 נם נרים ומתגורר,

משפחתי, בני ׳טאר
זק ואמא נפשות שש
חו זו, צפיפות נה.
תנ חוסר חשמל, סר

וחו סניטריים אים
לצ מסביב נקיון סר

 לגרום מוסיפים ריף,
ביקש המצב. להרעת

ברשי שיכללוני תי
 חינם הנכנסים מת

ל בהתאם לשיכוז,
 על הכנסת החלטות

 נזקקי־הסעד שיכו!
נע לא אר ישב, בעט

ניתי.
מחל של ונשנות החוזרות ההתקפות בזמן

 מסויים, בבית־חולים לשכיבה זקוק אני תי,
ה ואזרח בקופת־חולים הבר היותי ולמרות

 ממגי דורשים קבוע, באופן מסים משלם
בבית־החולים. שכיבתי עבור רב כסף

 למען לזעוק לטובתי, להתערב מאד אבקש
מ להצילני זה, חסר־אחראי מטיפול הצלתי
 להעסקתי לדאוג הזה, החמור הנפשי מצבי

 ולטיפול פתאים לםקום-םנורים קלה, בעבודה
דחוף. שהוא דבר בשיני,

טנזישב מעברת דויד, יצחק
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אסלווט
 אנגליה תוצרת המים מחמם

ד חמים מים ע מי פ ש ב  ו
ונאה. חדיש בטוח, חסכוני,

מגז
 הדירד.. לחימום תנור

 מיד מתפשט החום
 ריח. ללא פיח, ללא

מינימלית. גז תצרוכת
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חדשים קורסים
 בימים מתחילים

לפברואר! 9ו־ 8
 גזירה קורס למתחילות .1

- אישי. לצורך ותפירה
 קונפקציוג־ לתופרות, .2

 קורם ולמתקדמות דים
 ו־ מידה ומודליזציה, גזירה

קונפקציה!
חדשות! גזרות

מודלים! לציור קורס .3
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 תת$ירת בתתואת גזט!ובת, •
 תיוהלת נמל תיותדת לא

 וו־ באתר הזה״, ״העולם
ת?ו־ובים. המתון גליווות

י!67 הזה העולם


