
הגלויה פגמה

מכתבים
)3 מעמוד (המשך
וד,מתפר הנהרות, ליד פנמה, בתוככי החיים
ומצייד. מדייג נסים

פנמה הלוי, א.
תמונה. ראה — מפנמה גלויה גלויה

מה? אז
 חושב אתה מי את התמים, אבנרי אורי
 הבחירות שיטת שינוי על במאמריך לשכנע
? )1532—3 הזה (העולם
הפולי יריביך האם מה? אז צודק, אתה

צדק? של שיקולים על־ידי מונחים טיים
חיפה אדלשטיין, משה

יפים פרחים רצופה הפח אל הדיר
 הופתעתי בבירה, האחרון ביקורי בעת
 המישכן בסביבת קטנות הזנחות כמה לגלות
 בצילומים. הנצחתי אותן הכנסת, של החדש

לבנים בפסים המסומן כעבר־חצייה )1(

האשפה פח

החצייה מעבר
 מ־ חייב בו העובר הולך־הרגל אך וברורים,
ירירה. לו אין פשוט נוי. צמחי לרמוס שום־מה

 חשמל, עמוד על המותקן אשפה פח )2(
 רצופה המדרכה מכיוון אליו הדרך גם אשר

עמל. בהם שהושקע צמחי־נוי,
תל-אביב רז־רסקין, יהודית

 שתי ירושלים: עיריית אדריכלי לתשומת
תיה רז־רסקין. הקוראה של תמונו

המיגדל ראש על
 הקורא של המהפכנית הצעתו תתקבל אם
 מיפעלי של הבעיות לפתרון בנציוני, חיים
ל מעבר חבלנים באמצעות הכושלים, ספיר
ה את לציין נוכל ),1533 הזה (העולם גבול

הקדוש״. ספירוס ״ליל בשם הזה החגיגי יום
 את להושיב יהיה כדאי התמונה להשלמת

 שלום, מיגדל גבוה, מקום על ד,שימחה חתן
על שיקונן כדי ביד, נגינה כלי עם למשל,

 באש. העולים חייו מיפעלי
קיסר. ספיר בשם לו לקרוא נוכל אז

תל-אביב ארזי, מייל!

ארגמן נטף
 נערה אני עצמי: את להציג תחילה עלי

 לא אך בעיני. חן מצאה וארצכם שבדית,
 על כן לומר אוכל

אנשיה.
 לפני אחת: דוגמה

משו הכרתי מה זמן
בר משה אחד, רר

 —חיפה ברכבת זילי,
 היכרותנו תל־אביב.

 לכתוב אותו עוררה
 ועתה שירים, כמד.

מקוב אותם, הוציא
 בספר יחדיו, צים

 הנקרא אהבה שירי
ארגמן״. ״נטף

 מצא לא המשורר
 להזכיר לנכון אפילו
 להקדיש או אותי,

 לפחות. אחד שיר לי
 התעלם פשוט הוא

ממני.
לנה
לינדשטראום,
תל־אביב

השאר וכל הרוצח הנשיא,
 ל־ שבחים שחילקתם לאחר שבועות מספר

ו לאמת, הלה חטא תמרורים, מדור עורך
 זאת עשר, עטית פזיזות שמחמת תקווה אני
בנושא. התמצאות הוסר או מחוסר־הבנה ולא

 של רוצחו ״רוצח הינו רובי ג׳ק האומנם
ש הוכח מתי ! ? )1532 הזה (העולם קנדי״

הנשיא? את רצח אוסוואלד בי
 זו. גירסה מתערערת מתמיד, יותר היום,

 המשטרה דאלאס, ששלטונות התערערות
 של ההון אילי (כמו גורמים כמה ועוד שלה

מחיר. בכל למנוע מנסים טכסאס)
 שלל מתוך מעניינות, עובדות כמד, הרי

ה מיטב את לאחרונה הממלאות העובדות
 אנגליה, צרפת, (באמריקה, בעולם עיתונים
:ועוד) גרמניה

 רשימת מתוך ,15ד,־ המת הינו רובי )1(
 רצח מאז שמתו בפרשה, הקשורים האנשים
הנשיא.

 אמריקאית, עיתונאית אחר: קורבן )2(
 טופי ״שתייה מחמת בדירתה, מתה שנמצאה

 בסם־שינה״ מופרז ושימוש אלכוהול של רזת
ב לטפל שהחלה לאחר שנה וזאת כביכול,

 פירסמד, שכבר ולאחר קנדי, רצח פרשת
בנושא. ספר
 חקירת בעת שנכח אמריקאי עיתונאי )3(

ל נחנק וורן, העליון השופט על־ידי רובי
ש החומר כל אלמוני. על־ידי בדירתו מוות

 לא הרוצח מדירתו. נעלם לאסוף הספיק
הזה. היום עצם עד נמצא

 לחקירה הוזמן עיתונאי אותו של ידיד
 מאקדחו שנפלט מכדור שם ונהרג במשטרה,

 ב־ שיחק כי הסביר השוטר שוטר. של
 כדור. נפלט ואז אחר, שוטר עם קאובוי

 לשרת ממשיכים הלא־יוצלחים השוטרים שגי
הזה. היום עצם עד במשטרה

 הנשיא רצח של הראייה מעדי אחד )4(
 בו המתנקש דאלאס. בחוצות בראשו נורה

 שהיתר, בחורה בעזרת אליבי הוכיח נעצר,
 כמה לאחר היום. אותו כל משך בחברתו

 רעש הקמת באשמת הבחורה נעצרה ימים
באמ התאבדה היא הלילה. בשעות בדירתה

 ואילו בדאלאס, בחדר־המעצר תלייה צעות
נעלם. ידידה

פאריס קורן, בנימין
 כל למרות מתה, לא עצמה הפרשה רק

ת סיונו אותה. לקבור הנ

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים שד למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את
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 בת-ים, 40 ת.ד. ״ארטיק׳/ חרושת לבית שילחו1
ו של עטיפות 25 ב מ ר ׳ ק ׳ ק י ט ר א , , 

ת מחזיק לביתכם ותקבלו נהדר. מפתחו

שלך! המין בחיי ולבטים בעיות סדר חסל
לו נזקקים שאלפים הספר למכירה ונמצא הופיע

המין יסודות
קליין פ. ארנולד ד״ר מאת

 המחבר פותר וצפופים, גדולים עמודים 360ם־ בלמעלה
 בעיות ממכלול קיימת בעיה כל מלאה ובכנות גלויה בצורה

בעולמנו. ואשה גבר כל של המין
♦

 בארץ הספרים הטיות בכל להשיג
 ת-א .1 תקוה פתח דרך נרקיס. לע. ל״י 7.60 סך משלוח ע״י או

 — הדואר באמצעות אישית באריזה ארוז לד יומצא הספר
חשבוננו. על המשלוח דמי

רצונך
בגוף
חסון

ושרירי
ם הסברה חוברת לקבלת נ י  ח

אל פנה
הגוף לפיתוח מכשירים

תל־אביב 4915 ת.ד.

לי ח13ח 11'1ת

1534 הזה העולם


