
מכתבים
מוות אחרי

 על העולמי האבל את ביטא לא עתוז אף
ב הזה, העולם זאת שעשה כפי קנרי, רצח

 נוסף זה, עתו; עורבי בשחור. כולו הופיעו
 נם הם אמיצה, רוח בעלי לוחמים להיותם

חם. לב בעלי
תל־אביב גולדגרט, חנן

ה ב ת הכ  המציאות את שיקפה לנרי על ...
שותיו דעותיו על מסלנותיכם להפליא.  וגי

ו—המנוח הנשיא של הפוליטיות י  נכונות ה
 בלשר (אנב, ובנות.

זי באילו לטענתבם
 היא נעלמה: רוד! וה

 כמה לפני בילרה
 בתחנת־הדלל ימים
בהוליבוד). שלי

פנחסי, אברהם
קליפורניה

 קנדי רוצח לדעתי,
הצלם, אלא היה לא

 פורסמו שתמונותיו
 האמריקאי בשבועון

ובעיתונכם. ״לייף״
נקו־ וכמה במה ישנן
 את המאשרות רות,

זו. נירסתי
 עמד לא מדוע (או

י ס ח נ האנ כל עם הצלם פ
 אלא שברחוב, שים

מתמו שנראה <בפי המקום סן ניכר במרחק
)?1 מספר נה

 כאשר לצלם הצלם הפסיק לא מרוע (בו
 השומע שאדם, טבעי הרי היריות? נשמעו
 הקול לכיוון מייד ראשו את יפנה יריות,

 צלמים שעשו (בפי ארצה עצמו יפיל או
).1! בתמונה הנראים אחרים
 היתה המצלמה כאשר נרצח הנשיא (נ)
 אפשר !-:ו. תמונה שמראה (כפי מולו בדיוק

 רנע באותו מסתכלת אשתו כי לראות נם
מ יודעת היא כאילו המצלמה, לתור ממש
היריות. באי כיוון איזה

 כי והצלם אוסוואלר בין שהוסכם כנראה
ריות יפתחו שניהם לה כרי רגע, באותו בי

הצלם. מעל החשד את סיר
 לפירסום? התמונות את מסר מדוע ובכן,

 עצמו, מעל החשד את להסיר כדי : התשובה
הנון. כסף סכום ולקבל

ה השוטר? לאשת הכסף את מסר מדוע
 אשר את תגלה ולא שתשתוק, כדי תשובה:

יודעת. היא
 לטש־ והמצלמה הפילם את מסר לא מרוע

 שהצילוטים בתקווה הרצח, אחרי מייד טרה
ה שבתור כנראה התשובה: לפיענוח? יעזרו

הרצח. אקדח מוסתר היה מצלמה
תל־אביב קלינר, יצחק

האדם זכויות
ש השבוע יעל היעני ביום הכנסת בישיבת

 התקנות של תוקפן בהארכת דיון נערד עבר,
רא בקרי-אה עברה והצעת־החוק הרום, לשעת
למק״י. פרט הסיעות, בל בקולות שונה

 היושב־ צייז עצמה ישיבה באותה מעניין:
להכ 15ה־ השנה יום את לוז, קדיש ראש,

 הנקראת האדם, זכויות בדבר האו״ם רזת
זכו בדבר עולם באי לבל ״הכרזה בעברית:

האדם.״ יות
אילת האובר, א.

אנחנו? מי?
די עם התערבתי די  יניב, מתי האיש כי י

 של בספרה המופיע
 ״דרכים מור הדסה

כמובן הוא לוהטות״
עם (מתחרז — —
 מקווה אני ). — —

 ניחושי את שתאשרו
בהתערבות. ואזכה

שקמוני, תחיה
תל־אביב

 ספרה את קראתי
״דר מור הרסה של

לפי לוהטות״. כים

שקמוני
 לי אין הרי התאור

הוא יניב שמתי ספק
לי ענו אנא, .------

 ניחושי אם במדורכם
 הדבר למטרה. קלע
מנוח. לי נותן לא

עזריה, זאב
רחובות

ו־ עזריה הקוראים
למנו קלעו שקמוני

נוספים, קוראים רה.
לר מתבקשים אותם, הטרידה שאלה שאותה

תשו אליהם. גם כמופנית זו תשובה אות
תינתנה. לא נוספות בות

במאריינמאד אשתקד
 ״מאד״ המצוייז האמריקאי הסאטירי בעתון

״אש הסרט על פרודייה מצאתי (״מטורף״),
 עליו, המלצתם שאתם במאריינבאד״, תקד

 כאן: מצרף אני אותה
 שהוא סבור והוא באצילה, פוניע שגריר

 בטוח איננו איר — אשתקד אותה פנש בבר
 את פנשה לא שמעולם בטוחה האצילה בכר.

 סוחר־הייז, שעם חושבת היא אד — השנריר
 אבל פעם, נפגשה כבר פוגשת, היא אותו

 שאת בטוח םוחר־היין בכד. בטוחה איננה
 סבור הוא אד — פעם אף פנש לא האצילה

 כמרכז בטוח. איננו כי אם פנש, עצמו שאת
 בויים הסרט סוחר־יין. הוא אם בטוח איננו
די ה — מארכס הרפו או קלייר, ריני בי
טי. בידי בטוח אינו עצמו מפיק

חיפה פייסט, ראובן
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חדשים ערב קורסי נפתחים החודש
ת .* ו ר ג ז ב ר ו ז 1964 יולי למועד מ
ת * ו ר ג ב ב ל ו ש 1964 נובמבר—יולי למועדים מ
ת * ו ר ג 1964 נובמבר למועד ב
ת * ו מ ד ק ו 1964 נובמבר למועד מ

ם י ט ר ה פ מ ש ר ה בערב 8 עד בבוקר 8מ־ ו

חיפה

17 רח׳ביאליק
 44 פ״ת דרך
 בית-הדר מול

76 אלנבי

יו־ןשלים

 יואל, בית
33 יפו רח׳
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