
 א55 היסטורית, תודעה לא5 עיר־בירה, א55
עצמית? הברה

גרמניה בוכהולץ, קלימה, רולף
ב שהשתתף גרמני צעיר קלימה, הקורא
וב בגרמניה הזה העולם עורך עם וויכוחים
 ביולי 20ה־ שאנשי בהנחתו צודק ישראל,

 ריאקציונית השקפה בעלי ברובם, היו,
 אילו אך אננזי־שמים). היו אף מהם (ואחדים
 היתה היא יום, באותו ההפיכה הצליחה
 — בני־אדס מיליוני של חייהם את מצילה

ואחרים. גרמנים, יהודים,
כורדיסתאן׳ לי&ען

 ה־ הוועד להקמת עיניים בבליוז חיכיתי
 כי יעסה ואני כורדיסתאן, למעז ישראל'
).1365 הזה (העולם רישמית הוקם סוף־סוף
 ה־ כי על נאה אני הזה, העולם כקורא
 ופורה פעיל כה חלק לקח שלנו שבועון
 כבוד מבחינת חיוני שהוא זה, מוסד בייזום

ישראל. עם וכבוד המדינה
 ממהר אני אכל עשיר, אדם אינני ...

ל להעבירה נא תרומתי. את לכם לשלוח
הוועד. רשות

תל־אביב הלוי, א. שמואל
 תרומות את ברצון יעביר הזה העולם

 כורדים־ למען הישראלי הוועד לידי קוראיו
 הגשמת לשם לכסף דחוף באופן הזקוק תאן,

מטרותיו.
ידידותי שכנוע

 אליכם שלחתי מחודשיים למעלה לפני
 נדהמתי מה אולם לפרסומו. וחיכיתי תשבץ,

 תמונתי כי לראות
 •שכתבתי והפרטים

תש למדור אורותי
ב הופיעו — בץ

רותי. של מדורה
זקו שאינני באמת

למ או לרותי קה
 לפי כי אם דורה,

 ששלחתי התמונה
 לחשוב היה אפשר
 את לתקן כדי שכן.

 שולחת אני המעוות
שלי, אחרת תמונה

ב נראית שאני כמו
השתכנעתם? אמת.
סיבאהי, תמר

ראשון־לציון

 תמונתה בהחלט!
הקור של המשכנעת

 שעברה סיבאהי, אה
 למדור ממדור בטעות

גלופה. ראה —

אישיים פודות
קור ובשם בשמי,

 אני אחרים, אים
הפסי מתחנן: ממש

 אותנו, למתוח קו
ה מיהו לנו ונלו
מאת המסתתר איש

 יניב, מתי הכנוי רי
לוהטות" ״דרכים מור

פיכאחי

שטיינר

 הדסה של בספרה
).1358 הזה (העולם  מאיזו או מהצנזורה, פחד בכם יש אם

 מכתב שתשלחו מציע אני אחרת, שערוריה
קורא. לכל

תל־אביב לוי, יהודה

במאריינכאד החודש
 להציי. יוזמתכם על לכם להודות ברצוני

 קהל לפני במאר״נבאד״ ״אשתקד הסרט את
ה עתונכם קוראי
מיוה בהצגה נכבד,

 21ב־ שהתקימה דת
לאוקטובר.

הר אין לדאבוננו
 אני או עתונאים בה

 המוכנים שי־מקצוע
 וט־ מזמנם להקריב

ב לעזור כדי מרצם
 אמנו־ סרטים הצגת
 לפני וחשובים תיים
 כפי הישראלי, הקהל
תבור. אלי מר שעשה

 שמוצאים עובדה
המעונ אנשים בארץ
 טובים בסרטים ינים

 לי נותנת ומיוחדים,
 להוסיף הדחיפה את

כא סרטים ולהביא
 ללמוד הישראלי לקהל הזדמנות ולתת לה,

 הקולנוע מבקרי קהל שנהנה כפי ולהגות
העולם. ברחבי
 סרט להציג נוספת הזדמנות תהיה אם

 אהסס לא בלתי־רגילה, אמנותית רמה בעל
והתר הנאה המיבצע לאור אליכם, לפנות
 הסרט הצגת לרגלי עתונכם שערר בותי
הנ״ל•

תל־אביב פילם, שטיינר שטיינר, יעקב

הצד ילדי או - יורם
(העו לנדסברנר יורם האסיר על הסיפור

 כשקוראים מזעזע. היה ),1363 הזה לם
 היומית בעתונות שטחי באופן כאלה דברים

 נפש של השני הצד את לראות קשה —
 צירו את לראות ניתן שלא כפי ממש האדם,
 אליו שמתקרבים עד הירח, של השני

השני. מעברו
קר״ת־גת שלומוב, אליהו

 מזרחי, אסתר כי בעתונות קראתי מזמן לא
ל האסירים לשלושת שעזרה בכר שנאשמה

 התביעה, על־ידי שוחררה יפו, מכלא הימלט
 שאנס לה נתן והשופט בוטלו, תיקיה כל

 ליורם גם שמגיע חושב אני למוטב. לחזור
 כל לאור ביהוד התחשבות, קצת לנרסברנר

)4 בעמוד (המשך
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ומגע בברק כמשי רכה
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1366 הזה העולם
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