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מכתבים

0 1 0 1 0 1 1
צמר עם

 ועל היום בשעות בלבושו מקפיד הוא
 הערב. חליפת בבחירת וכמה כמה אחת

 על עונים צמר עם דיאולן פולגת אריגי
בעצמך! והיווכח נסה דרישותיו.

)3 מעמוד (המשך
מוח בהתקפות אבנרי, ואורי ספיר פינחס

מפ״ם. על צות
 נותנת שהיא על מפ״ם, את תוקפים אתם

 המיסים בשטח הממשלה, 'לפעולות גיבוי
 ומספר ספיר בא מכן לאחר ומיד למשל,

בדיוק. הסיפור אותו את
ציון שטרן, מ. ךל שו רא

טוב סימן
 הזה (העולם ק. א. הקורא את מבין אינני

 הח״כים את לעקוץ אולי, שרצה, ),1487
 כששלח הישראלים,

 של תמונה למערכת
ב העליון הסובייט

והו ישיבה, שעת
 כל כי בעזרתה, כיח

ו נוכחים, הצירים
נעדר. אחד אין

 ש־ חושב לא אני
 שלנו חברי־הכנסת

 ברצינות מתייחסים
 אני ואין לעבודתם,

ה תופעת את מצדיק
 אך הריקים, ספסלים

לקחת אפשר איך
דיק ממדינה דוגמה

 לצרכי־ רק היא ישיבה כל ששם טטורית,
ראווה?

 בהיעדרות לראות יש מסויימת במידה
לדימוקראטיה. סימן הישיבות מן הח״כים

 באר־שבע שפירא, שמשון
לממציא קרדיט
 ״שג־ המיוחדת החקירה עבור לכם חן־חן

ו 1484 הזה (העולם מיליון״ 600ב־ עון
הנכונות. מסקנותיה ועל הלאה),

 בשיטת מי־ים התפלת כי לציין ברצוני
 לממ״ק. סנט 3־4מ־ יותר תעלה לא ההקפאה

 ש״ר,מומחים״ באילת, להוכיח זכיתי ואם
 הנם שהצעתי התהליך אפשרות את ששללו
על גם קרדיט לי שמגיע הרי בדאים,
אם המים, למחיר בנוגע ושיקולי חישובי

 ללא המקורית, תוכניתי לפי התהליך יבוצע
סטיות.

אינג׳ינר־טכנולוג, זרחין, אלכסנדר
תל־אביב

אילת למען
 החשיש ״עיר לכתבה ,להתייחס ברצוני
 ולהזמינבם ),1475 הזה (העולם והאהבה״

באילת. לבקר
שהיא, כמו הדרומית העיר את תראו אז

 תושביה את תפגשו וצלליה. אורותיה על
ה סיפוני ועל הנחושת במכרות בעבודתם,

 באולמות־תרבות ובגנים, בבתי־ספר אוניות,
 ובמקומות במוזיאון חשיש, ובמאורות

מפוקפקים.
 טרם אך הזה, העולם מחרימי בין אינני
 אזרחים אלף 13 להציג הנסיון מן נרגעתי

מ יותר וגרועים יותר כנחותים אילתיים
ישראל. תושבי שאר

 בשולי הנמצאים טיפוסים ישנם באילת
 בקרית אפילו נמצאים כאלה אך החברה,

 במרב; אלה טיפוסים העמדת תל־אביב.
 ועלבון לשבועון כשלון מהווה חשומת־הלב

אילת. לעיר
אילת עציוני, כוכי

הסבתא סיפור
 בתה, וגם למארס, 6ב־ נולדה כרמלה בתי
והרי תאריך, באותו נולדה רותי, נכדתי

הבת
ב השתיים, תמונות פורמי: קוריוז לפניכם
בתחפו לבושות כשהן ארבע, בגיל היותן
דומות. שות

תל־אביב הסתבא, לאופמן, מילה

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

1488 הזה העולם4


