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ה לקוראיכם תועלת להביא לדעתי, עלול,
רבים.

 סולם, החלקת למנוע כדי בפאטנט המדובר
 וחלקה, קשה ריצפה על מוצב כשהוא בעיקר

להתחלקות. המיועדת
המצורף. בציור שתראו כפי הפאטנט, הנה

חיפה כרמל, עודד

 תינתן זה במדור קדימה זגות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

ם סי ם צמר, עם דיאולן פולגת, מאריגי וחצאיות מכנ מי  לכל מתאי

ימים. לאורך גזרתם על ושומרים וקלילים הדורים והערב. היום שעות
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 וגש8 אני משפחתו. בני ועם עיסו אישיות
מזומנות. לעתיט אותו

לאנרגיה הרמות אביבי, פינה• ד״ר
אנגליה אבילזדון, אטומית,

והראי הצברית
ש כמו בחתיכות מבין דרורי גבי הקורא

).1498 חזה (העולם פירות במרק מבין הוא
היש בחתיכות בעיניו חן מוצא לא מה

 ובכלל, אותן? משמיץ כה שהוא ראליות,
ש ובאנגליות, בשבדיות טוב מצא הוא מה
לישראליות? אין

 לא היא ההכללות, כל כמו שלו, ההכללה
 ישראליות חתיכות שיש הוא נכון מדוייקת.

של הוא ונכון ורחבות, קצרות רגליים עם
 יש אך הפעמון. מכנסי מתאימים לא אלה

 ולהן זאת, בכל ורזות, גבוהות ישראליות גם
מתאים. זה

תל-אביב רימון, מוטי

לקו מאחלת אני
 במידה דרורי, רא

ש נשוי, לא שהוא
ו גוצה, עם יתחתן
ו־ ראי לה שיקנה
 נחת רוב שישבע

 גורלי החתיכות מהשמצת
האחרות.

תל-אביב הררי, יערית

שלום
שלום. ומהגר. מתנצר אני כבר. לי נמאס

חיפה אוחיון, רוברט
לפועל פה

 שתפתח הזה העולם למערכת מציע אני
 של במאבקם הקשורות למודעות מיוחד מדור

ההס של מתמיכתה נהנים שלא פועלים,
תדרות.

 וועדי־הפעולה ועדי־העובדים לכל תודיעו
 את ותקצרו כפה, להם לשמש תסכימו כי

רבבות. של תודתם
רמת-גז סאלח, משה

התענוג עכור אגורות עשר
 תובעות והמוניות המוניות, מן תובע דן
שואל. לא אחד אף האזרח, ואותי, מדן.

ב מצהיר הריני הנכבדים, רבותי ובכן,
 יותר אגורות עשר לשלם מוכן שאני רבים

ל התענוג עבור באוטובוס, הנסיעה ממחיר
 שאני במקום ולרדת מרופד כסא על שבת

מסויימות. לתחנות מוגבל להיות מבלי רוצה,
תל-אביב אלחנני, יעקוב

פאטנט
היו ומלאנה, חרוטת חוברת אלי הגיעה

 שאר ובין משרד־העבודה, מטעם לאור צאת
ה־ קטע בה מצאתי המעניינת האינפורמציה

צי למה אותנו: שהשמיץ דרורי, לקורא
 רק למכתבך רפת

 תמונת שלחת לא
 גם האם שלמה? גוף

ושמן? קצר אתה
גורלי, אסתר

חיפה
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1499 הזה העולם
$


