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ולב לאכול לעבוד, טוב, להיות מעוניין

 להגשים יוכל לא ישר יהיה אם אך לות׳
 נורמלי שאדם מדוע אלה. רצונותיו את

 י האלה ההזדמנויות על יוותר
 החברה. ביקוש של תוצר הוא הפשע

 אנשים בעיני חול זרה שימרון ועדת דו״ח
 מוטעה. רושם נוצר כולו בעולם רבים.

 הוא הפשע, את הזמינה הישראלית החברה
 הדו״ח אבל בחלקה. שמחה והיא לה סופק

זו. מתופעה במגמתיות מתעלם
כפר־סבא שיד־אנקורי, בנימין

(בדלת?) קימ8דו
 (העולם לקוראים״ ״מתנה מיבצע לסיום

 ולקוראים! למערכת הערצתי — )2108 הזה
 האחים של העניה הילדה כמו הי׳רגשתי

 :סוף ׳ללא השופע הדייסה סיר עם גרים
 שרצו קוראים של כתובות ב־ססד קיבלתי

 מאשקלון, ר. ייעל : (השיא ספרי את ׳לקבל
 ;אחת) במעטפה כתובות 24 שצירפה
 ספרים, ושלחתי ארזתי מטורפת בעבודה

ל־ מה לשפוע. מוסיפה הדואר ותיבת
!הבנאדם על רחמים !די ? עשיות *

 הרשו ניסיון, כבעל הכם שאין ׳ומאחר
 אל :׳לקוראים הירה׳ורים. כמה להביע לי

 פרסמו — שמונה״ ״לוח על כספכם תבזבזו
:ולמערכת !למערכת במכתבים דבריכם

 ״לוח כמו מדור תתקינו אולי ז בנידון מה
 גם במבול זכיתי ׳ודאי אגב, ? שמונה״

 שלכם, הצייר של המבטיח הפירוש בזכות ^
 לו תנו דופקים; — הספר לשם פרי, ן

 התפללו :ולכותבים !הכתף על דפיקה
 מוסיף זה !למכתביכם נחמד ציור שיצמידו

!׳לחתונה מוסיקה כמו —
 יש ■ארץ־ישראל מיני כמה :וכללית
 המסורתית העובדת, א״י מלבד לדעתכם,
 א״י את גיליתי בעזרתכם י זההושבת

ל בהתייחס :הנידון (ג.נ., המכופתרת
 החשדנית א״י את ;מח.ז....) מכתבו
 את ;מתיחה...) רק ודאי זה שכל (למרות

 רק אפילו, פרטי שם (ללא הזהירה א״י
 התפרנית(המדגישה א״י את ;תיבת־דואר)

מפסיקה ׳ולא ״חינם״ המילה את קווים בשני

כהן) (יחיאל האבוד היהודי הכבוד ותעלומת קוג׳אק
מקודשת קרחת

 א״י את ;כזאת) מילה •שיש להתפלא
 ■ומסיימת ב״טותק״ (הפותחת השובבה
והעיקר טלפון). ובמספר ראיון בבקשת

 שלמענה והלבבית, הפתוחה א״י את —
הטורח. כל כדאי

 לא גברעם בקיבוץ :עסיס ולאיציק
בכתובת טעה מי חזר. ■והספר אותך מכירים

 תתקינו אולי :■ולמערכת ? אתה או אני —
ה בעיתוני ז פרטיות הודעות של מדור

 למדור הולך בארצות־הברית סטודנטים
משוגע! קלף הזה

 מה שאלו שהמון מפני :כללית ושוב,
 (בלי מהים טיפה הנה האחרים, כתבו

 המורה באמת. תודה ״נורא :המחמאות)
 קוראת שלי החברה אח תפס לאזרחות

 ■והייתי אותו, ■והחרים בשיעור בספרך
 לא הוא שהדופקים לו, להסביר צריכה

 השני...״ אלא חושב, שהוא הזה ,הדופקים׳
 את מכירה ״אינך טיבעון). ש., (מיכל

 שחיר־ מה חיברת ■לכן הקלאסית, הספרות
5[! בנת 1 ניוון, של הסימנים אחד את ].0

 פרטים לקבל אפשר האם דיין. רות של
 להוריד לה שסייעה הצימחית האבקה על

 זאת אבקה להשיג אפשר האם ממשקלה?
 האבקה את להשיג בעייה לי אין בארץ?

האם :ולכן בארצות־הברית, הצימחית
 ניתן והיכן המדוייק שמה את יודעים אתם

בארה״ב? להשיגה
ירושלים פרלשטיין, תמר

השו רופא, של היא האבקה נוסחת •
 אותה השומר בארצות־הברית, עדיין הה

 כפי לארץ, כשיעלה שלו. מקצועי כסוד
 לראיין הזה העולם ישמח מתכנן, שהוא
 שלו הדיאטתית האבקה על ולספר אותו

לקוראים.

בכיפה מושל קוז׳אק

 ואילתור הפקרות מקודשים, בערכים שפל
 ״מצאתי נחריה). פ., (אליעזר וולגארי.״

 התפל־ ׳לפעמים ירק וילך, ׳לי משותף המון
 תל־אביב). ק., (יעקב מדי.״ יותר ספת

 בן־אמוץ דן את לי מזכיר שלך ״הסיגנ׳ון
 של הסוס אבל קריץ, ׳וראובן המאוחר

 (בועז, נגמר.״ די מונולוגים עם ספרים
 המגלה במראה, ״השתקפות תל־אביב).

 לשרטט היטבת ׳קמט. כל צוננת באכזריות
 רוחני.״(רותי בשיממון המתקיימות דמויות

נצרת־עי׳לית. כ.,
! תודה ! חווי״ה היתר■ זאת : ולסיכום

 תל־אביב ,39489 ת״ד קלר, ריקי
 וכתובותיכס שנזכרו הכותבים שמות •

במערכת. שמורים

מקצועי סוד — האבקה
 במדור קראתי בכם. להיעזר •אוכל אולי
הדייאטה על )2114 הזה (העולם אח״מ

 של החדש המנהל הוועד מינוי לאחר
 הטלוויזיה תוכניות ייראו אולי הטלוויזיה,

שציירתי. בציור מופיעות שהן כפי בעתיד
רמת־חן כהן, יחיאל

 קא־ ראה — כהן הקורא של הציור •
ריקטורה.

צודקת לעולם מעות
המו במדור מצאתי הבאה המודעה את
אינה אומנם זו הכפול. בלוח הקטנה דעה

 למדור: לדעתי שייכת היא אבל טעות,
 יהלומים מועילות אינן שמזוזות במקום
יועילו. תמיד

נתניה שכיב, יצחק

אבנת פרסום

ם עול 21179 הזה ה




