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 אבא כנען, בחמדי בחר הבריטית התוכנית

 כנציגים אבנרי, ואורי בגין מנזזם אבן,
השט החזרת המגמות: ארבע של ראשיים

 סיפוח קוו, הסטאטוס קיום לחוסיין, חים
פלסטינית. מדינה והקמת השטחים
!ברברית דיעה

 שפורסם בערבים?״ לעשות .מה המישאל
(ה העורך באיגרת

ו)637 הזת עולם
מרתק. היה

ה בגלל רק לא
הנשא של תשובות

 למת וההשוואה לים,
יל כשהיו שאמרו

ה גם אלא דים,
 !בתמונות השוואה

היום. ושל אז של
 התשובות אחת אבל

 של זו אותי. הרגיזה
האומ ברבר, אילנה

 השאר: בין רת
. . .  לחסל עלינו .

 שלהם.״ השטחים את להשיג כדי העניין, את
ברברית! דיעה זוהי

חיפה גורני, לאה

גורני

הנכונות המידות
 פליבויי נערת אודות המאמר את קראתי

ואת )1634 הזה (העולם מאיר סנתיה
הזה (העולם יעקב שמעון של הערותיהם

).1636( צוקרמן ויוסי )1635
ה שבעיית נראה

 מאיר הגב׳ של חזה
התענ בהם מעוררת

 כן לא אולם יינות.
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ארבע. על כת
 שמעתיקי מסתבר

 את חישבו הכתבה
 האינצ׳יות המידות
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 שווה ואינץ׳ מאחר

 חזה, 99 הינם הנכונות המידות ם״מ, 2,54
ירכיים. 91 מתניים, 61

 על להלך יכולה מאיר סנתיה גב׳ עכשיו
.שתי־ם . .

בצת מושב גל, יהונתן
טיכעי ריח

 נק־ הישראלית .האם שערכתם, במחקר
 היתר, בין נאמר, ),1637 הזה (הפולט ייה?״

 אחת נישאלת אף כי
 מי־ בריח בחרה לא

 שילווה שחת־שיניים
אותר-

 ריח עדיף לדעתי,
 הטיבעי ריחן על זה
 49(ש־ הגשים של

 בו). מעוניינות אחוז
ש היא הצרה בי

 — הטיבעי ריחן
 כמו מדי, טיבעי
ה הפרות של ריחן

למשל. באחו רועות
דר, נורית

מל־אביב

הכבוד כל
 התפעלותי את בפניכם להביע מוכרח אני

 הכפוי הפיתרון אודות המדומה מתחזיתכם
 ביניכם יש האם ולשאול: ).1636 הזת (העולם

מקצועי? סיפורי־מתח מחבר
 הרשימה את שקראתי לציין חייב אני

עצורה. בנשימה הזו
 האקטואליות לאיבוד חושש הייתי לולא

 לכם מציע הייתי הזה, החשוב הנושא של
 לסיפור־מתח המרתקת הרשימה את להפוך
 לרב־מכר, נעשה שהיה ספר־כיס, של בגודל
ספק. ללא־

 המילים שתי את להוסיף מוכרח אני לזאת
הכבוד. כל המתחייבות:

גבעתיים דגני, גיל

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

1639 חזה העולם

■';•:הל

נמפר*
•  1• •

ענ 1־1 לעו ך :1ו!
ואדיב מעולה טכנאים צוות *

 לכל לביתך המגיע רכב צי *
הארץ קצוות

 אורגינליים חילוף חלקי מלאי *
מוגבל בלתי לזמן

למקלט שנתי בטוח *

ז

!י0 /1

^ 1 1 1 1 0
־ ו-נז־־י ו 1־11־1111 ב ף נ ב ו

, י ־ ״ ״

נפתח:החדשהקוד□
1.2.69

ע: ! צ ק מ ^ ^ ז א ל פ  נ
אבטלה ללא

ת וי בי ר ב פ ש ״דיאנה׳י ס  רוכ
ד, מי ף התל ס עי לידע בנו צו ק  מ

שי גסיון חוו רב מע ס ב מי ו צ  ע
ה ד עבו ת, ב שי ע ת מ א ת וז ו ד ו  ת

ת ו ח ו ק ל ת ל בו ר ת ה עו ו ב ק ה  ו
ת רו ק ב מ סלון ה ב


