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מכתב־ס
קרח מחקר
 הגעתי אליהן העיקריות המסקנות אלו

 הקוראים מכתבי אחר העקבי מחקרי ע״י
שנה: חצי במשך

לקומוניזם! מכורים אתם א.
המערבי!!! לאימפריאליזם מכורים אתם ב.
 נתפסתם מהקלריקלים, יראים אתם ג.

לר מפלים ועקצנית, זולה לפרסומת
 בשער (מדפיסים החזק המין את עה
השני). המין מן רק

 הוא שבועונכם הנ״ל המגרעות למרות
 אותו, לקרוא עדיין שאפשר היחיד העתון
 אומרת זאת (אין משעמום להירדם מבלי
טוב). שהוא

רוח, בקורת להוסיף עלי לנ״ל נוסף
 מרובה לב תשומת מקדישים הנכם כי

 המופיעות הדמויות של שערותיהן למצב
 נוצצת, קרחת — גרי קרח, קפלן בעתונבם:

 הולכים — ג׳רג׳ורה ואמין פרדר הרברט
שחומות. שערותיו ופלוני־אלמוני ומקריחים,

תל־אביב. אלתר, דן
המערכת. שערות את מסמר ן!אורך

המחר״ את מחפש $ר
 היא ).688 הזה״ (״העולם לברכה הידד

 חושבות כולנו אשר את בגלוי, לבטא העיזה
 טוב כל לה מאחלת אני בסתר. וחולמות
ממני). יפה שהיא (למרות

תל״אביב. ד., גכריא׳לה
תמו 13ב־ מופיעה שברכה לב שמתי

 החליפה האם שונות. תלבושות 7ב־ נות,
 קרובות, כך כל לעתים בגדיה את באמת

 ימים במשך אחריה עקב שצלמכם או
אחדים?

ירושלים. דויידית, אסתר
שבועיים. במשו

 בעד אני ולויויאן. לבטי לאינגריד, בוז
ברכה.

תל־אביב. הופמן, ראוכן

במוריחם״ מורדים ״תלמידים
 מנהל אצלם שקיים ביה״ם, מאושר
 הזה״ (״העולם ״שלוה״ בגמנסיה כ״מוטקה״

 בעל שהמנהל בתיה״ס מרובים אולם ).685
 דבר של לאמיתו אולם הוא, טובות כתנות

 כפוף שהוא מכיון יותר, ולא בובה הנו
 שהתשובה כך ביה״ם, את המנהלת לועדה

 בלב אתך מסכים אני תמיד: שגורה בפיו
מאומה. לשנות יכול איני אולם שלם,

 יש דיסקין היתומים בבית דוקר, לאו
 ממוסדות ברבים גם אלא חקירה, לערוך

בחו הן חמורים, בלקויים הלוקים החינוך
 הפנימית באדמיניסטרציה והן הנלמד מר

 בעקב בנוער התעוררות כעת קיימת שלהם.
 את הרחיבו ״שלוה״. תלמידי על מאמרכם

 בתי- לתוך מצלמתכם עם וחדרו מאמריכם
התיכוניים. הספר

 ביה״ס בוגר רפלנסקי, יוחנן
פרדם־חנה. החקלאי,

נו עתונכם, ע״י שהשגנו הפרסום, מן
 ״העולם של תפוצתו גדולה מה לנו דע

 קורא שאינו אדם אין כי נראה הזה״.
אותו.

 כי הרמז, מלבד ,100*/״ היתד. בקורתכם
 הענין, יוזם למעשה היה וילנסקי מרדכי

 זה ולא זה לא בדעותינו. תומך הוא וכי
בנו. שתמך מצדו נחמד לכן ודוקר, נכון,

 יהיה אליכם, הכותבים כל שדרשו כפי
 וישתתפו בתי-הספר כל לעתון ה״צופר״

 החושב כל שונים. בתי״ס תלמידי בו
 את להציע בזה מוזמן מוכשר, עצמו את

עצמו.
 עמי- ליצחק מכוונת זו הזמנה אין אגב,

 ב״העולם המכתב בעלי חבריו ולשני גא
בוד אנו שאין אעפ״י כי ),686( הזה״
 הכותב של המפלגתיות בציציותיו קים

 אנו הרי למערכת, המצטרף או אלינו,
 אחר), ארגון כל (או בית״ר חברי מקבלים

 הוראות לפי זאת עושים אינם אם רק
ארגונם.

תל-אביב. ״צופר״, מערכת
ה לאחיו מצדיע ״הזקן״ הזה״ ״העולם

צעיר

 עתון ממייסדי ליואי, ירון בעד אני
 כתובתו? מה חברה? לו יש התלמידים.
עקיצה! ולא רצינית תשובה בחיאתבום,

בת-ים. נחמני. דאה
 שאר המלך-ג׳ורג'. רחוב בודים, הכתובת:
בעצמך. להיוודע תצטרכי ה,פרטים

״צפ״ם־צפא״י״
 )688 הזה״ (״העולם שפרסמתם העובדות

 12:1 אינו בעיר היחס האמת. מן רחוקות
 אין .בהרבה. קטן אלא צפא״י, לטובת
יל בקרב לתעמולה בתנועת־נוער מקום

 עם שיחות מתוך .15 מגיל שלמטה דים
 פראזות מיני כל שמעתי זה בגיל ילדים

 שהללו מבלי לראשם, שהוכנסו נבובות
חי מקבל שהנוער היא התוצאה הכינון.

 להבינו, יכולת מבלי עיוור, מפלגתי נוך
מכי אינם שעדיין ילדים, בין פילוג ונוצר

במדינתם. המפלגתי המצב את בכלל רים
תל-אביב. המבורגר, רמי

״הר המושג נגד תוקף בכל מוחה אני
 של במכתבו שנזכר ילדים״, נשמות עלת
 אין ).688 הזה״ (״העולם קרסנינסקי יורם

 הם הצופים מהסתדרות שהפורשים נכון זה
הש את מכחיש ואני מפ״מית, נטיח בעלי

 הצעירים, החניכים בין ש״פרצו״ מועות
 מקבלים כאילו הצופים, בהסתדרות שנשארו

 וממרכז מטבנקין הוראות ד,״פורשים״
 אלה כל הצופים הסתדרות את עזבו מפ״ם.

 כל פוליטי גוון להכנסת הסכימו שלא
נוער. לתנועת שהוא

תל־אביב. דורון, צכי
לתכ שייך ליטי1הפ החינוך אשר במדינה

מת הפוליטית (וההפרדה גן־הילדים נית
 ליולדות) בבית-החולים עוד למעשה, חילה,
 על מלהתענג הצופים בעד למנוע קשה

נפשם. כאוות מפלגתיים, פ־לוגים

״ז פ עור מלחמת - 1951״
 בבטחון מנתחים אתם כיצד אותי הפליא

(״ה־ והרוסים האמריקאים תכניות את בזה

!4 $

 לוא הזכר. מין של טימטומו כל את שוב
ו סילבאנא של לשוקיה פחות לב שמו
 יודעים היו שלה, לכושר־המשחק יותר

 רגליה, לזוג ואשר לאפם. מתחת שהוא
בארץ. ממנו יפים למצוא שאפשר סבורתני

חיפה. לוינסקי, אסתר
לנו. תודיעי תמצאי, אס

עצמך׳ את ״זהה
במ התמונות היו האחרונים בשבועות

עד מטושטשות, כה עצמך״ את ״זהה דור

"/ ד י י ע

 אינפורמציה לכם יש האם ).687 הזה״ עולם
 את הרג מאמרכם פנים, כל על חשאית?
שבוע. במשך תיאבוני

תל-אביב. קמיני, אפרים

 טרומן לא קמיני: הקורא את לאכזב לנו צר
 סודית אינפורמציה לנו מסרו סטאלין ולא
 אדירה, כה במערכה אולם תכניותיהם. על
 הקוים מסתמנים בעולם, כיום הנטושה כזו

 מתוך מראש, האיסמראטגיה של הכלליים
 חלוקת חימוש, של קטנות עובדות אלפי

מדעיים. ומחקרים פוליטיות פעולות הכחות,

סילבאנא נגד
 א. רפאל קולטון, סטיב של המכתבים

מוכיחים )687 הזה״ (״העולם רמוני ובני

 שיזהה מי קלות ביתר שיזכה לי שנדמה
המצורפת. בתמונה לידי יושב עצמו את

חיפה. סל,י, צפורה
הצנע״? בתקופת ״אהבה

טלפון כלי
 משרד כי )688 הזה״ (״העולם הודעתכם

 פשוט במערכת טלפון התקין לא הדואר
הממשלה חושבת כך האם מדהימה.

 לו מצפים קוראים שאלפי בעתון ללחום
עינים? בכליון שבוע כל

תל-אביב. כהן, א. אהרון

רוחי רוחי,
 לה למצוא צריכה שרותי׳לה חושב אני

היא. כמה בת לדעת מעוניין הייתי חבר.
כפר־תבור. סמיט, הוגו

וחצי. חדשים 5 בת

ספורטיביות מכות
 (״העולם גביע משחקי על ברפורטג׳ה

 בפציעת פ״ת שחקני הואשמו )687 הזה״
 היות רפואי. לטיפול שנזקקו נ״צ, שחקני 4

 הדברים את וראיתי במשחק והשתתפתי
 רחו־ היו שהמכים להעיר לי תרשו מקרוב,
 נס־ציו־ ל״מכבי״ הפסדם :(הסיבה בותיים

 ש־ הפצועים ומספר ),3:1 יום באותו ני
 שחקנים, לא כולם ,3 היה לטיפול נזקקו

מהקהל. אם כי
פתח־תקוה רהגכלום, נחמיה

? שחקן להיות יותר שכדאי משנזע

כחשבון טעות
ל רוחש שאני והכבוד הערכתי כל עם

מפק הריני ״מכבי״, של הכדורסל קבוצת
 מתוך משחקים 17ב־ לנצח ביכולתם פק
).867 הזה״ (״העולם 11

תל־אביב. שפיץ, יוחנן
 הוא, החבר־הנזדפיס אולם אנחנו, גם

מושבע. מכבי כנראה,

ף ע ש ה
 מן האדם חיי על שולט הוא :החדישה החברה מלך הוא המשרד

 טלפון, ציוד: יש למשרד הקבר. עד העריסה מן הערב, עד הבוקר
מכונות־חשבון. פקידות, כתיבה, מכונת ארו״ות-תיקים,

 שעות 8 במשך המחובר דבר זו, במכונה בורג היא הפקידה
 של הקדושות הנוסחאות את לידיה מתחת ומוציאה למכונת־ד,כתיבה

״, לאשר ״הננו ש...״, ידוע ״להוי המשרדית: החברה  ״נא כי...
בחוזר...״ להודיע

 חל )6 או ,5 (או 4 לשעה מתקרבים השעון כשמחוגי אולם
 מכשירי-קסמים, בעזרת פקידה. ששמו המשרדי בציוד מוזר שנוי
 — אשה או בחורה, או נערה׳ הופכת היא ומראה, ליפסטיק כגון

 הנשים שאר לכל דומה משפחה, או חברות לחיי ערב, לבילוי מצפה
בבוקר... למחרת ,8 שעה עד — והנערות

:המוצא מ׳,1.60 :הגובה ,20 :הגיל — עצמה לשולה אשר
— כחולות :העינים בהיר, :השער בארץ), שנה

 כך אחר ה״הגנה״, ובאמוני הפרברים בילדי ״שחר״ בארגון טיפלה המלחמה לפני
צפונה. עלתה באר-שבע כבוש אחרי רק הנגב. בחטיבת זמנה רוב את כפקידה, בילתה,

 מצרי אוירון הטיל מוקש, על שעלה סייר לקראת מג׳יפ שילה קפצה כאשר
זרועה. את ושברה האויר מהדף לקרקע נלחצה שולה השיירה. על פצצות

האזרחית, הפקידות חיי אל וחזרה מדיה את כשפשטה :השפיעו כיראה הזכרונות
החללים. למשפחות השיקום משרד .הראשוו: עבודתה מקום היה

19( צברי כמעט
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689^/מס הזה״, ״העולם


