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 לאלה הסובסידיות שארית ביטול על שוב
 להתאוורר לעצמם להרשות יכולים שאינם
בחו״ל.

רמלה ינץ, שולמית

תלתרממרית דמות
 הזה בהעולס המאמר את בתודה קובלת

 ההסתייגוידת לומדות אודותי. מוסר שבו
 אי־ לאי־אלו פרט הרי בתחילה, לי ושרדו

 המאמר, משקף אושיים בסרטים הבנות
 שלושה !בעלת היה תמונה דעתי, לעניות
 שיטתי !מאסר שפחדתי, ׳כפי !ולא, !ממדים

 ׳נראית שהיא כפי דורממדית אי׳שיות עם
׳כוחכם. יישר בתמונות.

גבעתיים זיינפלד, אריח
 זייו־ אריזז עווך־הדין של סיפוח •
שנפ בחיל־ההנדסה, מילואים רס״ן פלד,

 ואיבד מוקש טל שעלה בעת קשה צע
 ראייתו את שמיעתו, את רגליו שתי את

לס הצליח זאת ולמרות כפות־רגליו ואס
 בסדור פורסם במישפטיס, ׳שני תואר יים

).2081 הזה (העולם במדינה

לאבסורד גבול
 משר- מרפים שאינכם שבועות כמה מזה

 על אותו ומבקרים שרון אריק החקלאות
 אשתו עם יחד להחזיק, ממשיך שהוא
 לחשוד בדרום. שלו החקלאית בחווה לילי,

 במים־ להחליט עלול שהוא שרון באריק
 רווחי את שיגדילו החלטות מישרדו גרת

 ממגוחך. יותר זה שלו, החקלאית החווה
למנות אסור למשל, היגיון, אותו פי על

שרץ ולילי אריק
ממגוחך יותר

 ב־ המשרת בן לו שיש מי כשר־ביטחון
ליצלן, רחמנא עלול, עוד הוא צה״ל.
 לו שתאפשר בצורה המילחמה את לנהל

 בחזית משרת הבן אם בנו. חיי על לשמור
 לתקוף להחליט אולי עלול הוא הדרום,
הבן. את לסכן לא כדי ירדן, את דווקא

לאבסורד. גם גבול יש *
חיפה גולדשמידט, עמי

• • •
הנעולים נדחעדן שערי

 הסכסולוג של הסיפרון על במאמרבם
מז אתם )2083 הזה (העולם כץ החובב
 כדי תא־דואר, במיספר נקב שהוא כירים

סיפרו. את לקנות יוכלו שהמעוניינים
 את ראו שלא אלה עשיתם? מה אבל נ

 מיספר מהו איפוא, יודעים, אינם הפיפרון ח־
הלם. סיפורי את מזכיר קצת וזה הדואר, תא

תאח*,דו במיספר תנקבו אם לכם אודה
 להתרשם נוכל ואחרים שאני כדי אר,

הסכסו־ של ׳בגן־העדן לנו שמצפה ממה
כץ. לוג

רמת-גן אברכנאל, שלמה
 טמון גן־העדן שערי לפתיחת הקוד •

רמת־גן. 2512 בתא־דואר
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^ המיוחד השמפו
 קומטו יצמח בסיס *71/

\ יעיו!חסכוני! מרוכז,
 ומבריא מחזק מזין, ^

השיער את

״וולה מבית ישראל בית לכל סוכה שנה
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