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 שיק או דאר המחאת ישלחו בחלקם או האלה בספרים המעונינים
הדאר. באמצעות הספרים את ויקבלו הר״מ הכתובת לפי

.21 המעלה יסוד בע״מ, ספרים מפעלי — תל־אביב : לפנות
.65673 טל. ,24 העם אחד בע״מ, ובניו טופל

.3476 טל. ,59 הרצל רח׳ ״מסדה״, — חיפה
.25086 סל. ,27 יפו רח׳ ״דורון״, — ירושלים
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הלוחמת כורדיסתאן למען
. .  למען לירות, עשרים לכם שולחת אני .

הלוחמים. הכורדים לטובת הפעולה
צה׳׳ל חיילת,

מות אחרי
ש בטישאל שהשתתפו האנשים 27 מתור
ה (העולם קנדי הנשיא מות אחרי ערכתם

 אליהו אחד, זאת בכל נמצא ),1368 זה
 שמח אני בנאווה: שאמר םרמת־נז, ^נודלטן
לקוטוניסטים. החופשי העולם את סכר הוא כי מת, שהוא

 היא האמת הרי נודלמז. את מביז אינני
 שהוא איר ראה העולם כל הפוכה! בדיוק
 מקובה הקומוניסטיים הטילים את הוציא
תנ לפי חיטה לרוסים למכור התכוון ואיר
חל שהם להם הוכיח כד על־ידי שלו. איי תמהוז! עד שים

צפת סופר, משה
 הנשיא רצח אחרי בסישאל אותי בצטטכם

 וחמש ,27 בז הכל בסר אני שנים. חמש לנילי הוספתם קנדי,
 דבר לא זה שנים

 רבו- ברנל. שהולד
צרי ואתם יתכז תי,
 בכל להוסיף כים

גי המציינת רשימה
 ראשי־הת• את לים,
בהנ הנזכרים בות
 ט.ל. חשבונות: הלת

חו לעולם (טעות ח.
 פנים, כל על זרת).

 תמונה, מצרוי אני
ה נילי על המעידה
אמיתי.

 סלאם אל עבד
טייבה מצרווה,

ס.ל.ח.

המכורה הכרה
 אתם )1367 הזה (העולם ״הווי״ במדורכם

 להת־ רצתה ולא שברחה הכלה על כותבים
ש להוסיף רציתי מנצרת. בז־דודה עם חתז

 חיכתה טאברי, הורא ששמה הזאת, הבחורה
הלב השמלה את לבשה האחרוז, הרנע עד
 ספר שהוא שלה, האהוב עם וברחה שלה נה

במקצועו.
 שלא מזה, לקח ילמדו שלנו הזקנים אולי

בכוח. בנותיהם את לחתו
נצרת נעיף, ע.

טוב יהיה - לסקוב עם
 לסקוב רב־אלווי של התמונה את ראיתי

 אבנרי אורי של במאמרו הכללי, המפקח עם
 טרם ועוד ),1366 הזה (העולם חדש״ ״איש

 הכתבה את קראתי
 הסכמתי — במלואה
 כי מלא בפה איתכם
 לאיש נחשב ״לסקוב

ל המתאים היחידי,
 נח־ טקום את רשת

מיאם."
אצ המשטר לפי

 אדם יהיה לא לנו,
מפכ״ל או רמטכ״ל

 מפא״י־ איננו אם —
 אחוזים. במאה ניק

 הוא לסקוב אומנם
מפא״יניק 995<) רק
 כמוהו אי! אד —

משטרה. כמקים
 שרב־ מקווה אני
 יקה לסקוב אלוף

 לידיו, המשטרה את
 לרוד־ — ראפורטים מרורפת אותה ויהפוד

רוצחים. פת
תל־אביב ידידיה, רפאל

ידידיה

ה של הרבה להפתעתם ו רו צ מ
השבו מקוראי רבים

של וז גלי ה הופיע ״טיים", האמריקאי עון
תמו מתנוססת שערו כשעל קנדי, רצח אחר
 גם ג׳ונסון. לינדו! החדש, הנשיא של נתו

״הממ המרכזית, הכתבה את הפותח המשפט
ל ההספד מדברי והלקוח חיה״, עדיין שלה

מת ״המלר של בנוסח נכתב לינקולז, אברהם
המלח״ יחי —

 קורה היה מה להרהר שלא יכולתי לא
 שערים העיתונים רוכן על מתנוססים היו לו

 וה־ נ׳ונסו! הנשיא עם הזה העולם הפוכים:
 מעורר היה הדבר קנדי. תמונת עם ״טיים״

הזה. העולם ננד סערה
תל-אביב רושצ׳וק, משה

 לנובמבר, 25ה־ שני, יום של בבוקרו
 ההודעה את ישראל קול קרייז מפי שמעתי
 אוס־ לי קנדי, הנשיא של ״רוצחו הבאה:
מתנקש.״ על־ידי נרצח וואלד,
המשטרה מקציני שאחד מספיק האם

 דאלאס דנבר, פניכם, משטרת קציני כמו —
 — ה״נאורות" הדרום במדינות הערים ושאר
 מסויים, פשע ביצע שאיש לעתונאים יספר

לו? שיוחס בפשע ייאשם שאומנם כדי
ב (הידוע הבריטי השידור שרות קריין
 של הריגתו על דיבר לו), שיצאו מוניטין

נדול. הישג וזה — בלבד החשוד־ברצח
תל־אביב אלדר, יעקוב

ה למכשיר צמודה שאני שעות שש זה
 מה לכל מאמינה אינני ועדיין טלביזיה,

ענ באבל שרוייה הגדולה ניו־יורק שקורה.
 על־ מבוהלים. נראים ברחוב והאנשים קי,
 השידורים נוראי. עצב מן שרוי כולם פני

 ובכל נפסקו, ובטלביזיה ברדיו הפירסומ״ם
ה האירועים האתר גלי על מועברים רגע

הלבז. הבית ומן טוושיננטון אחרונים
דב לקרות יכלו כיצד מבינה אינני פשוט

 .20ה־ בטאה הנאורה, במרינה כאלה רים
ב למדתי עליו לינקולז, הנשיא של הרצחו

 ונרם קרוב, כה פתאום לי נראה היסטוריה,
 פחד ופחד. אי-יציבות של הרנשה לס! לי
המחר. לגבי כמו — פרטי באופן עצמי לגבי לא

 ביותר האהובים הנשיאים אחד היה קנדי
 מבלי לאדם קירבה הרגשת מיז ולהסבירה. לתארה שקשה סיטפטיה מיז עטו. בני על

 למען מתפללת אני מקרוב. אפילו להכירו
נ׳ונסון. לינדון החדש, הנשיא ידי תחזקנה

ניו־יורק רוסו, אריאלה
ונעי טובים דברים שכתבתם עשיתם טוב

 כתבתם שלא רק חבל קנדי. המנוח על מים
 קנדי משפחת ועל בצבא שרותו תקופת על

 מש- הם מיליונרים, שהם פי על אף בכלל.
 בת במלהמה, נהרג בן הרת-אסונות: פחה

משותק. אי — וכטו־כן נרצח, בן במוסד, בת נפטרה,
 היטלר, חיי על לשמור בזמנו ידעו כיצד

קפ מאוד שמירה היתה וכר? מוסוליני
 ונם טלביזיות, ובלי פרסומות בלי דנית׳

. כפיל אחד לכל היה . .
נמ בדיוק קודם שבועות מפרסמים מדוע

 למקום נסע מדוע עבר? בו המסלול את (,ר
במכו נסע לא מרוע אותו? שנאו רובם בו

 כפיל? לו היה לא מדוע משוריינת? נית
 לא אזרחי בלבוש וחיילים שוטרים מדוע
משקפות? עם גנות על ועמדו השטח את היטב סרקו
 הרמב״ם אותי, מטעה אינו זכרוני אם
 מ־ ילכו איש 40 נשיא או מלד שאצל כתב

.מאחוריו 40ו־ לפניו . להק ידעו אז גם .
מעלה. רם איש על ולשמור פיד

תל-אביב יששכר, א.
בניגריה דבשת
 לברורייה שאלות כמה להפנות רציתי

ה להקת את שהתקיפה מנינריה, שניידר
 (העולם המכתבים במרור ״עלומים״ ריקוד

 הקאריירה״: ״קסם הכותרת תחת ),1367 הזה
ב יושבת נכבדה, כותבת בעצמר, את מדוע

 אל דולארית? חלוציות מתור האם ניגריה?
 וכל דבשתו, את רואה הנמל אין תשכחי:
פוסל. במומו — הפוסל

תל־אביב עורד־דץ, ה, א.

מיותר שינוי
כת עליה תו־עמי, דליה את הכרתי אני

 עוד ),1366 הזה (העולם המרחלת רחל בה
 מאוד שמחתי בטירונות. יחד היותנו מאז

 לברכת זה לי שנותר ומה נשואיה על לקרוא
הלב. מעומק
ל היה שלא מוצאת אישית אני אגב,

 שערותיה, צבע את לשנות צורר כל דליה
ב הצצה הקודם. חברה את לרכוש מנת על

דעתי. את לאשר כדי מספיקה תמונתה
חיפת מרכוס, חוה

וילה ויוה
 בשטח־הגדול הפריצות על כתבתכם לאחר

 להסב ברצוני ),1366 הזה (העולם יפו של
 ממשיכות היום עד כי לבכם, תשומת את

 בפני כשהתלוננו למשטרה. לחייר הפרוצות
ה על יודעים שבמשטרה אמר הוא שוטר,
 יש העולם בכל יש? מה אבל במקום, נעשה

באן? נם יהיה שלא למה אז — פרוצות
 מטר השכונה משלחת שקיבלה מהתשובות

 בלי שארץ מסתבר תל־אביב, בעירית שכטר
 בית״שמוש. בלי וילה כמו זה — בית־זונות

ו חוקיים בתי-בושת יקימו שלא מדוע אז
השכונה? את יטהרו

תל־אביב סמוכיאן, חביב
בריסטין של המיסתורין

 ״מוזר האחורי: בשער הכרזתם בו בנליוז
. . .אפשרי בלתי . . .

 בתה — זאת בכל אבל
 קילר כריסטין של

ה (העולם בישראל״
 כתבתם ),1367 זה

 כיום היא שנ׳וליה
.19 בת

שואל: אני עכשיו
 כריס- היא כמה בת
ש כיום, קילר טין
כ בגיל בת לה יש
להיות? יכול זה איד זה?

תשובה, קלמן
 תל־סונד

 לקורא התשובה
ה ב שו קי־ כריססין תשובה: ת

ג׳וליה, של אמה לר,
 היא האנגליה קילר כריסטין .42 בת היא
.21 בת

מציגה הראשית הרבנות
 לכם לשלוח לנחוץ מצאתי חובב צלם בתור
 לוח־מודעות מעל שצילמתי מעניינת, תמונה

דעתכם? מה בירושלים.

ירושלים פינשסיין, זב

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים שד למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

4
1370 הזה העולם


