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מכתבים
נחשה לא הכורדים למען

 פגישתו על הכתבת את רב בענייו קראנו
 (העולם הכורדים הוני עם אבנרי אורי של

 בנידוז, שוחחנו קבועים כקוראים )1351 הזה
 בידיים העניינים את לקחת שעליכם והחלטנו
פעיל. ועד ולהקים

 בכל עצמנו מציעים הרינו לנו, שנונע מה
 במצוקה. הנמצא הכורדי לעם לסייע עת

הצנ יוצאי ,26 בני צעירים חמישה אנחנו
 דרנת בעלי מאיתנו שלושה והנח״ל. חנים

 ב־ סמלים השניים ושאר (סננים), קצונה
הצנחנים. של יחידת־סיור

 מיני בכל לכורדים לעזור מסוגלים אנו
 חבלה, בעורף, הדירות קומנדו, של פעולות
 כולל חדיש, בנשק והדרכה נרילה לחימת

וכו׳. מיקוש בזוקות,
 לארנז אוכל בר־ביצוע, הוא הענייז אם

 לא־מבוטל. במספר חברים עוד קצר זמז תור
 אבקש אקטואלי, ממש יהיה שהעניין עד

שם. בעילום להישאר
אשקלון ר., ש.

 בה ולמדינה לעמו הנאמן לאומני, כערבי
 מן מאוחדת ערבית באומה והרוצה חי, הוא

 אוהד אני הפרסי, למיפרץ ועד האוקיינוס
ו לחרותו הצודק במאבקו הכורדי העם את

 להגיש הדרכים כל את נמצא הבה עצמאותו.
 לעם המישורים, בכל האפשרית, העזרה את

חופשי. להיות שזכותו
 בישראל הטישטר דמות למעצבי פונה אני
ה לצד ולעמוד העבר, שגיאות על לכפר

ב הזהירו אשר בישראל הציבוריים כוחות
 — באלג׳יריה מלחמת־השיחרור בימי — עבר

 ידידת• כורדיסתאז כי טוב. רצוז כאז לגלות
באי ישראל לשילוב הרבה תתרום ישראל

ויהיה. יקום כאשר המרחבי, חוד
 — במונח להשתמש להציע הריני לבסוף
הכורדיים״. ״הסוררים במקום הכורדיים״ החרות ״לוחמי

סכנין עבוד, סעיד
 פעיל. תפקיד כל לקבל ומוכז מצטרף, אני
 מאמרו בסוף המבוטאת זו, משיטה אפילו

 אל יפנה זה שנוף מציע ״אני העורר: של
 פעולות באמצעות — העולמית דעת־הקהל
 את ויעלה — לה ומחוצה בארץ דרטאתיות

העולמית״. התודעה של יומת סדר על הכורדית הבעיה
תל־אביב קרן־האדם, בר־לב, אליעזר

 כור- למעז ללינה בקשר ליוזמה הכבוד כל
 בדבוקח לצנוח מתנדב מצירי, אני, דיסתאז.

ברזני. של לוחמיו לעזרת הראשונה
ירושלים ניניו, משה

 ל״י 10 של על־סד שיק בזה שולח אני
ו הכורדים״, למעז הישראלי ״הוועד עבור

אליו. הצטרפותי על מודיע אני
תל־אביב מלר, יוסף

ועדות־המזרח קנדי
 ישראלי, קנדי לנו אי! ל״למה ...בקשר

 הזה (העולם בארץ״ האפליה נגד שיילחם
 לכושים שאילו לציין ברצוני הרי ),1331
 של העשירי החלק היה באמריקה, כאז,

 ליוצאי־המז- שיש ושיווי־זכויות דטוקראטיה
טוב. היה בישראל, רה

 קנדי. לנו יהיה שלא מוטב מזה, חוץ
 ט־ יותר יהודים אוהב אינו שהוא כיוון

 העיתונים ממיטב לצטט יכולה אני שטראוס■
 אד־ ושאר מצריים נאצר, על הכותבים כאז,

 לחסל אלה ארצות של ומטרתן — צות־ערב
נאו היא לכר נוספת ערות ידועה. אותנו

ליהודים. משהו לומר צריד זה גם בגרמניה. קנדי של מי
ניו־יורק פלדסטם, בודשבע

התשובה
 הסכמת עם בקשר כותב, כהז שלום מר
לשח־ ״חוק להצעת היומיים העתונים עורכי

גביש
זמז כמה הזה. העולם

ה נכוז ״אם הרע״:
 בגידה זו הרי דבר,

 העורכים של מחפירה
נוס עדות היומיים,

 העתונות כי לכד פת
 מזמז ויתרה היומית

האמי תפקידה על
 דמוקרא־ בחברה תי

ל דרושה וכי טית,
 דחוף באורח מדינה

חד יומית עתונות
 הזה (העולם שה״
1351.(

 מה ן שואל אני
 בנידון? עושים אתם
 שנים תריסר מזה
 בקוצר־ טחבה אני
 של יומי לעתוז רוח
 לחכות? אצטרד עוד

תל־אביב גביש, חיים
ה כר: חוק-לשוז־הרע את מביז אני ...

עתוז להוציא אתכם להכריח רוצה ממשלה
יומי.

 לקבל מוכנים הזה העולם קוראי רבבות
 לא מדוע כסף, של עניי! זה אם זה. אתגר

 אני מניות? אלפים עשרת לקוראים תמכרו
 ישקיע המסויים השבועוז קורא שכל מאטיז
 מפעל להקים כרי אחד יום של שכר ברצוז
זהז חיוני

תל־אביב עמיר, שמואל
האימפרטור בבור

התאר לא מדוע המוזיאון? עובדי איפה
 את הרים גמזו כאשר אחד, כאיש כולם גנו
ה (העולם המוזיאון מעוברות אחת על ידו
נש הפועלים היו טיפעל באיזה )?1348 זה

 כנראה אבל כזה? דבר על אדישים ארים
 נובח המוזיאוז עובדי של וחרדתם שפחדם
 בושה כולם. שתקו לכז לבל. מעל הם המחר

להם. וחרפה
עוב עוד לספר אפשר הכל. לא זה אבל

 שיושב הזה, הדוקטור על ספור לאיז דות
 ה־ נכבדי ידידיו, בתמיכת המנהל כיסא על

 שבכנסם הציירים, האחרים. וגרוריו עיריה
 וסולידאריו־ כוחם את להראות הם נם יכלו

הראו, ציירים, למאות נעשה העוול ננד תם

ברנשטיין בעיני גמזו
 במקום ופחדם ירם אזלת את זאת, לעומת

 האימפרא־ להתנשאות כבמה הכנס הפר זח
 האמנות של הכל־יכול האבא הנדול, טור

וחרפת. בושה גמזו. חיים ד״ר בארץ,
תל־אביב ברנשטיין, משה

 — ברנשטיין הצייר בעיני גמזו אימפרטור
תמונה. ראה

 הוא נמזו? טד״ר חפצכם מה טביז, אינני
 דחף אפילו הטוזיאוז. מזכירת עם הסתכסד

הצ אשתו אפילו הרי יש? מה אז אותה.
 פעמים אלף מת היה שהוא בפרוש הירה

בהז נונע היה ולא
 ב״כינרת לא אלתרמז. את נם דחף הוא

 אל־ יש? מה אז הרוחות״. ב״פונדק כינרת",
 בילדותי קיבלתי אני נם ידירו. היה תרמז
מידידי. מכות

 החנינה לבקשת המאובנת נישתו ולמשל,
 אז );1351 הזה (העולם המכסיקאי לצייר

 מר להצעת להרתם רצה לא הוא יש? מה
סיבה. לו יש בוודאי אבי-שאול.

 אולי הזה. נמזו הד״ר עם מה טביז אינני
 יחיד בז היה אולי בילדותו? הסוד צפוז
 רקע את לברר יש כדורגל? לשחק ידע שלא

 סיבת את לפתור נוכל אולי ואו העבר,
 ביתר הטעונה לרוחו נביז נם אז נישתו.
קלות.

ירושלים צימוק, א.
גילדמן טוויסט
 (העולם נולרטז נחום של השער תמונת

שהו- אחרת, דמות לי הזכירה ),1352 הזה

קנדי גולדמן
ב שלה הפוזה הזה. העולם דפי על פיעה

 הפוזה את בדיוק הזכירה הטוויסט ריקוד
 השחור העסק את ונם השער, על נולדמז של

 לסטריפטיזאית כוונתי ביתו. בניין שסביב
קנדי. שוגר השחורה,

גבעתיים קיצים, שלמה
גלופות. ראה קיצים, הקורא של השוואתו

ואיפה *יפה
ח (העולם קורים ויעל שולמית הקוראות

 זכתה לא שנה 15 שזה טוענות )1351 ,•
 או כטלכת־היופי, להיבחר מישראל !ועמדת
 אפי היי כה ״שעד משום טים־תבל, :סגנית

.יות י ,״ .
בלוננ-ביץ׳? או בתל-אביב איפה? אפליות?

ש עצמי את לשכנע טנסח שאני במה ד
מהרת על היא בישראל מלבת-היופי חידת
הנכוז. הוא שההפד  לייצג איברהים שריז שוגרה מדוע כי

 שהיא, משום זה האם בתחרות? ישראל את
 מסויימות רעות להפרכת תתרום כערביה,

 השוררים לערבים והאפליה היחס אודות
 טוב רצוז של הפגנה זוהי אולי או פה?

ישראל? לערביי  בוודאות: כמעט לוטר אפשר אחד דבר
בנב היפה שהיתה משום שוגרה לא שריז

 עדה נם היתה כפיר. אסתר היתה חרות.
 ונעלמה ראשונה כסגנית נבחרה עדה בכר.

 אחת הסבר מילת אף האדמה. בלעתה כאילו
בדבר. הנוגעים טז נשמעה לא

חיפח ז., נב

 תינתן זה כמדור הקדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

1353 הזח העולם4


