
החדשים. ארבעה בן מרחום,
ה גבריאל היה לא שבוע אותו בתחילת

 קופת־החולים־ רופא אנוש. כה חולה קטן
 התינוק, של אביו משתייך אליה הלאומית,

 הוא כי קבע הפעוט, של חומו את מדד
 עשר בשעה שבשבת, אלא במהרה. יבריא

 בראש־העין, מצבו. לפתע החמיר בבוקר,
 מקומי. רופא אף אין התושבים, אלף 15 בת

מתל־אביב. יום מדי מגיעים הרופאים
 נגד מרחום משפחת של המרוץ החל כך

 לתא מיהר החולה גבריאל של דודו המיות.
קילו של במרחק הנמצא הציבורי, הטלפון

 מרופאי לשלושה טילפן הוא מביתו. מטר
 איש. השיג לא אך המקומית, קופת־החולים

 את התינוק אבי לו מסר לדירה כשחזר
 הפתח־תקודאית, הרופאה של הטלפון מספר

 לטלפון, המשפחה בן רץ שוב שטימן. ד״ר
 מיהרה הרופאה מהר. לבוא מהרופאה ביקש

 שהופסדו השעות חמש אולם שיכלה, ככל
ב היו הרפואית, העזרה אחרי בחיפושים

נשמתו. את נפח הוא התינוק. עוכרי
 מותו בעיתונים. דבר פורסם לא למחרת

 בשקט, לעבור יכול היה מרחום גבריאל של
 מעולם כי אחרים. רבים במיקרים שקרה כפי
כ מיקרי־מודת של סטאטיסטיקה נערכה לא

בלתי־מתאים. טיפול או רופא מאיחור תוצאה
 לא כדורי המונית נהג של ליבו אולם

 לסדר־היום. המיקרה על לעבור לו נתן
 איתן,״ שמו ורבע, שנה בן בן, יש לי ״גם

הוא, יעמוד שמחר רוצה לא ״אני סיפר.
מצב.״ באותו חלילה,
בא למחרת מזמנו. חסך לא הוא לכן

 בית לאותו הכתב את הסיע למערכת, שוב
 את הוריד בו

ל כדי הרופאה,
ש בטוח היות

ית זה סיפור
 בשבועון פרסם

פרטיו. לכל זה

מכתבים
הכא העולם הפגנת
 •טל האחרונה להפגנה עד להיות זכיתי

 ייטראל צירות לפני שנערכה ברוקלין, יהודי
 הארוכות הפאות •טל זו הפגנה בניו־יורק.

 •טל •טסה את והאדיר נדולה תעמולה ע׳טתה
 אם כי התרשם הפשוט האדם באז. ישראל

 ראויים — הבא העולם נציני הם אלה
בהם. שיתעללו הם

ניו־יורק יהודה, אחי

שלום הכרזת
 נם ישראל, תושבי מרוב אחד כל כמו

 כל של ובחלומות בבליוז־עיניים, מצפה אני
נו בו ליום לילה,

בארצות־ לבקר כל
 כמדומני אר ערב•
אש מצד מוגזם שזה
 שבוע כל לפרסם כול

נד שלום. על הכרזה
 נוטע שזה לי מה

 שלי- של בליבותיהם
 כי אשליה טי־ערב
נחלשה. ישראל
 אני זאת עם יחד
 אשכול למר מאחל

 שלא במה הצלחה
הזקז. הצליח

תל־אביב סופר, משה

הכורדים למען סופר
 שבועות מספר זה
בהעו־ קוראים שאנו

 לעצמאותם. הכורדים של מלחמתם על הזה לם
 ״ליל מאז שנה 25 במלאת היום, דווקא

ובטל ברדיו ישראל נציני עומרים הבדולח״,
 ה־ מליוני ״אם ומכריזים: העולמית ביזיה

 הוכיחו הנאצים בתקופת שנרצחו קרבנות
 הוא אם אף — האדם של מלחמתו בי

להצ סופה ולעצמאות, לחופש — במיעוט
 המיליונים״. נרצחו בחינם שלא הרי ליח,
 נטבחים שעה, ובאותה יום, באותו והנה

 הלמדנו זכות. אותה על במלחמתם אנשים
לקח?

 את לתרום מובנים ואני מולכו סמי
מארצות אחת בכל אחת, הצגה של הכנסותיה

מולכד סמי
 אני, הכורדים. הלוחמים למע! אירופה,
להופעות אחרים אמנים לארגן מוכז כאמרגז,

הכורדי. לעניז קודש יהיו שהכנסותיה!
 ה״בורגחיאטר" של השחקנים מטובי שלושה
 להופיע, הסכמתם את לי נתנו כבר בוינה

 והזמר הולם רינאטה האופרה זמרת נם וכז
קורלי. האיטלקי
 לרגלי נר להיות חייבים והחופש האנוש

בהש הצנות בארץ נם לארנן יש אמז. כל
 שהכנסותיהם ישראליים, אמנים תתפות
לכורדים! תרומה תהיינה

וינה הראל, ויורם מולכו סמי
הוא חד - דארעה סדגא

 כמו המונית, שפסיכוזה לחשוב לכם אל
ריצ׳ארד קליוי סביב בארץ שהיתה זאת

ה של נחלתם היא ),1362 הזה (העולם
 לנוער נם בלבד. קטנות בארצות צעירים

זה. בשטח לומר מה יש בבריטניה
 מידור״, ה״דיילי מתור קטע מצרף אני

הלהקה של הופעתה בשעת קרה מה המראה

״חיפו להקת החדשה, המצליחה הבריטית
(הביטלס״). הקצב״ שיות

לונדון פיק, אורי
 הגרמני מהשבועון קטע לכם שולח אני
 השתוללות את המתאר — ״בונטה״ הנפוץ
 בתל־אביב ריצ׳ארד קליף הופעת עם הנוער

יימשר מתי עד :אתכם שואל ואני —
 מה ריצ׳ארד? קליף שנקרא הזה השנעו!

 שירדפו רוצה אני גם לאחרים? שאין לו יש
אופנועים. 250 אחרי

שוויץ בקס, בירנבאך, (,סמי) שלמה
המדרה מור

 במדורה אודותי שהדפסתם לרכילות בקשר
 המרחלת רחל של

):1364 הזה (העולם
שימש לא מעולם

מא של בתפקיד תי
 במועדון־לילה, רחת
 לעשות בדעתי ואין
 אם בעתיד. נם זאת

 ערב באותו ביקרתי
ונע ״,206 ב״מינום

 לעזור לבקשה ניתי
ל משקאות בהגשת
ש הרי — אורחים

מ עדיין בזה אין
מק או תפקיד שום
צוע.

מו אני בינתיים
 התואר ואפילו רה,

 אותי מקניט ״סופרת״
טשום־מה.
חיפה מור, הדסה

הקאריירה קסם
 ״עלומים״ להקת של והיללות התלונות מכל

 אשמים הם כי מתברר )1361 הזה (העולם
מטנהלם. פחות לא

 מדוע בפריז, מר נסיח להם היה (א)
 או שחמישה זה איר (ב) שנית? עליו חזרו

 להכרית יכולים לא מהלהקה נברים שישה
ה את חזרה להם למסור זה, שאולי את

 מבלי חוזה על חותמים איד (ג) דרכונים?
ביטוח־חיים? כמו חשוב דבר קודם לבדוק

(מפוב מסחררת וקאריירח שחו״ל מסתבר
 מובנים שהם עד לישראלים, קוסמת רקת)

האישי. כבודם את אפילו לטענה להקריב
ניגריה שניידר, ברוריה
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