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מכתבי□
דויד מגן
 של לדעתו אחוז במאה מצטרפת אני נם

 הוסר בדבר ברוזולובסקי מאיר הקורא
 התפרעותו על השלטונות מצד התגובה

 כובב־לב דוד בשם טשרד־הםעד פקיד של
).1317 הזה (העולם

 תגובת היתד. ויפה
 כי שלכם המערבת

 הנ״ל של התפרעותו
 כהמלצה לו תשמש
בדרגה. לעליה

 הקואליציה בתנאי
בטשרדי-ה־ השוררת
 אתפלא לא ממשלה,

 עוד לו יוענק אם
כר. על יעול פרם

קליינר, עליזה
תל-אביב

̂לגייח 1 נערת .
 איליין על הכתבה

דצמבר״ ״נערת זלר,
א )1320 הזה (העולם 7חז

טהמוצ־ אחת היחה שכתבתם. ביותר לחות
 תהיה הבא החודש שנערת מקווה אני
נצרת. — המשיח של מעירו נערה

העברית, האוניברסיטה חזאל, אמיל
ירושלים

תיקים שני עם ספסרים
 כרטיסי-ספורט, מכירת של שערוריה שוב
 ביום שנערד בכדור-יד, גביע בגמר והפעם

 שבקופה בעוד בחולון. באצטדיוז 20.11.62
 ל״י, 1.60וב־ ל״י 1.10ב־ כרטיסים נמכרו

 תל־ פפסרים שני ניצבו הקופה שליה הרי
 של שמץ כל ללא ומכרו ירועים, אביביים

ל״י. 1.60 של למקומות וזאת אגורות: 75ב־ כרטיסים פחד
 זולים יהיו שהברטיסים התנגדות בל אי!
ש לתאר איז בקופה. שיימכרו אד יותר,

 וברור ברטים, כל של מחירו מחצית הפסידו
 או סמלי, במחיר אליהם הגיעו שהכרטיסים

מההתאחדות. הנראה וכפי בחינם, אף
 שניים. או בודד כרטיס-הזמנה זה היה לא

 שבוודאי טלאים, תיקים שני היו לספסרים
למש הזורם המועט הקהל לנוכח קנום שלא בדוד־יד. חקי

בכרטי השחור המסחר שיופסק הזם; הניע
ל שלווים להישאר צריכים אינם הספורט חובבי ספורט. סי

ה השחיתות נוכח
חשבונם. על באה

חולון קורפל, יונתן
 ביזיון וכדי
וקצף
 עי־ את קורא אני
 החושב כאדם תונבם
 לאינטליננטי עצמו
יותר. או פחות
 שהתבנרחי ככל
 וחצי) עשרה (שש

 ש־ ראיתי והשכלתי,
 חד־ היא תכונתכם
 הערות עם צדדיות,
 היורדות ארסיות,

 לדרגת רבות פעמים
 בלתי־נעימה. שפלות

יפו שחם, אשר
הכית! את הרם מי

 כל את לי לפרסם נא מבקש אני סליחה,
 כבר בחוץ זרוק אני בנלל האלה הבעיות

חודשים. שני
 בתל- נרים היינו אשתי וציפורה אני
 יום עד ,160 יהודה־הטכבי רחוב אביב,

ומ יום־כפור, אחרי הביתה ובאנו ,0.10.62
הרוס. הבית צאנו

 אוסרים העירוני הפיקוח מחלקת אנשי
 יהיה רוצים לא בגלל הרסו, הם לא שזה
 יתנו או בסף לנו שישלמו משפטים להם
דירה. לנו

 הרהיטים, כל לנו ננבו כיפור ביום ואז
 נסעה ואשתי ובנדים. טשחקים דברי-קודש
 אם אבל עזוב. בית איזה לחפש לירושלים

 לנו יתנו ולעיריה ללשכת־הסעד ימליצו
ב אותי למצוא אפשר לנור. איפה דירה
תל-אביב. ,82 לוינסקי רחוב

להל־אביב תחזור ציפורה אשתי ואז
אחר־כד. בסדר יהיה והכל ביחד ונגור

תל־אביב רופא, גמליאל

למוטב! לחזור לי תנו
ב הייתי ,1946 ב ממרוקו ארצה עליתי

 בחיפה. לנוד עברתי ומשם בצבא, קיבוץ,
 לא בחברה התגלגלתי משפחה, חסר הייתי
באוטו לישו! מקום, מאיז והתחלתי, טובה,
נת בנניבה. ידי שלחתי ולבסוף — בוסים
שוקמתי השחרור ואחרי נאסרתי, פסתי,
בבל אד האסיר, שיקום אנודת על־ידי

 עברי, בגלל אותי, מאשימים היו מקום
אותי. ומפטרים במפעל שהתרחש דבר בכל

 עם אותי והשאירה אמי מתה שנה לפני
הצלח פרנסתם. שעלי קטנים, ילדים חמישה

 אחרי כסררז. עבודה בדימונה להשיג תי
 — חדש מועצה ראש נבחר וחצי שנה

 יעז — מעבודתי אותי זרק אשר נידו, עמרם
 שמשרד־ למרות וזאת, לשעבר. פושע אני כי

בענייני. למפל אותי חייב הסער
 ללכת? עלי לא; דבר? של בסופו יהיה מה
 ואני היות — תקבלני לא עיר שום הלא

עבריידלשעבר.
 הקודמים, למעשי להחזירני רוצים האם
למוטב? חזרתי שכבר לאחר

דימונה כהן, חיים
הרעים הערכים

 (העולם לפתח־תקווה״ ״חזרה במאמרכם
 ישראל אזרחי שכל כותבים אתם )1319 הזה

 לעבודה טירה באותה זכאים וכולם שווים,
• ולחם.
התוש כליתר זכויות אוחז להם יש אם
 — חובות אותז להם איז מדוע — בים

למשל? בצה״ל, כשרות
באר־שבע אליאס, יצחק יוסף

ם ח ש

 מוסר של נדושה מידה באיזו וראו צאו
 טמשלת־ישר־ כלפי עתונכם נוהג הוטנטוטי

איו על ממשלתנו את מייסרים הנכם אל.
 פעולות־ של המיושנת ״לשיטה לחזור מיה

 עניז בנלל )1310 הזה (העולם תגמול״
 והצי דונם בת חלקה בנלל בביכול, פעוט,
 מילת- אפילו בפיכם איז אולם בערך.
 שפכו כבר אשר הסורים, נגד אחת תוכחה

 חלקה בגלל בחורינו של דמם אח אחת לא
זו. מעין

 יגזר קונציפולסקי, ש.
 להט מבקש בתל־אביב, מופיע הזה העולם

 אין מסשלת־ישו־אל. של מדיניותה על פיע
 מדי על שעה, לפי להשפיע, רבה תקווה לו

מוריה. ממשלת ניות
מהיד שד •מאלה

 העולם צלם על-ירי צולמתי ,2.1.63 בתאריך
 בתצונת־אופנה הזה

״דן״. בסלון
 מכם מבקשת אני

 שהתמונה תוקף בכל
בעתוז. תפורסם לא

 אני צורר יש באם
 עבור לשלם מוכנה

התמונה.
כהן, דניאלה

תל־אביג
7 כמה המממ.

<ןו 1 1 * יקנו 1 1 ׳■ 1 י
 את להביע ברצוני
 עם המלאה הזדהותי
המש ״קו המאמר

הזד, (העולם ווה״
הן הוא שסיכומו ),1319 כ האלה הבעיות ״כל י

בזו״. זו משולבות  קיימת אינה בפירוש היא העדות בעיית
 נם אלא וחסרי־ההשכלה, העניים לגבי רק

מבחינת ומבוססים משבילים אנשים לנכי
 ומרז, ד״ר של מקרהו — ולראייה כלכלית,

שנבשל, אחרי לצרפת שירד טאלנ׳יר, עולה
להיקלט בנסיונותיו עדתית, הפלייה עקב בארץ.

רחובות רחמים, אבישר
 טמאפרכם ישראל״ ״קול הושפע האם

 מנהלי שאיז כתבתם בו המשווה״, ״קו
ער מוסיקה להעריך יודעים שרות־השידור

 חמישי ביום לשדר הפסיקו שהם — בית
והת ושקדים״, ״צמוקים התוכנית את בערב
מזרחיים? שירים במקומה לשדר חילו

מיפה נתה־שאנן, זהבי, מ.

צדיקים״ עיני יעוור ״והשוחד
 (העולם השוחר על הבהבה את קראתי

 שאולי בעיית להעלות וברצוני )1320 הזה
בכר: קשורה

 המשוחררות הבחורות מספר הוא מפתיע
 שונים טתרוצים תרוצים בגלל — מצה״ל

 משמשים אינם אחרות בחורות שלגבי —
 לטחנה העברה לקבל מספקת עילה אפילו
לביתז. קרוב יותר

 לכד הנוהם בסתר״, ״מתז כאז איז האם
ואיפת״? ״איפה שינהגו

תל־אביב לנדמן, עדה
משכיל מחזה

 העדה בני הערבים עברו כאשר השבוע,
 את לחוג כדי הנבול, את האורתודוכסית

ה משפיל, מחזה ראיתי שלהם, חג-הטולד
הערביים. לאזרחים היחס כל את מסמל

 עליו שהוטל פאנימר, עמד הישראלי בצד
 לי: אמר הוא לעוברים, אבעבועות להרכיב
 שהיא אדאג אני חתיכה, אראה ״כשאני

תבע הוא ואומנם, שמלתה!״ את תרים

 בפרהסיה, חצאיותיה! את להרים הנשים מז
ביותר. המשפילה בצורה הקהל, כל לעיני

 ירושלים יגאלי, מ.
 על־ידי שהונצח כפי המשפיל, המחזה

תמונה. ראה — במצלמתו יגאלי הקורא
©

 תינתן זה כמדור הקדימה זבות
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