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מכוזבים
מה ת הדוג די ר כו ב

 חייב הישראלי השמאל
 מאוחדת חזית להקים

ה ולמען הפיבוש נגד
שלום.

 של מאבקם אחרי העוקב כל
 ,8 (בתורכיה הכורדים מיליוני 18

מיל 6 — ובאיראן 4 — בעיראק
המכ הסיבה כי היטב, יודע יון)

 עד ההירואי מאבקם לכישלון רעת
 הפנימיים בסיכסוכים נעוצה כה

 ה־ בידי שנוצלו עצמם, לבין בינם
 מיל־ בתקופת המרכזיים. מישטרים

האמ אלה היו יום־הכיפורים חמת
 (בניגוד אשר (קיסינג׳ר) ריקאים
 למנהיג יעצו ישראל) של לדעתה
 בראזאני, מוסטפה מולה הקשיש
 כוללת מילחמה מפתיחת להימנע

הוע שיחידותיו עיראק, צבא נגד
פז הזדמנות הסורי. לגבול ברו

 נגד מתריע נקר, חיים המנקר,
 לא וכי אג״ד. כגון תיבות, ראשי

 פירושו שאג״ד אברך האי ידע
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דוקטורנ איגוד דהיינו, גזמ&ע?
 פרום') אצל דוקטורט (שעשו טים

 1 מבר־אילן גוטשטיין
 לאוניברסיטת דאתינא והשתא
 ב״ר :מילתא בה נימא בר־אילן

 אלימים, רמאים, בריונים, = איל״ן
נחמדים. לא יהודים

פוקס, מגדל ירחמיאל
ירושלים

ק היכן די ס ?• ה
למק כהנא, הקורא שואל

 שהתפרסמה המודעה רא
 26ב- אחרונות״ ב,,ידיעות

ביוני.

החקלאי האחיד

ינר1וימו ״גרעין
 צעירות משפחות קולט

ם עם י ד ל י
הקרקע על מידיה לעליה

 לפנות נא פרטים בדבר
ן לטלפון ו  לחזי 02*71 ז ו

22.00-14.00 השעות מן יום כל

 והכורדים הוחמצה, במינה יחידה
 של העיוורת לאמונתו קורבן נפלו

כאמריקאים. בראזאני
 החזית־המאו־ קמה שנה לפני רק
וה האיראנים הכורדים של חדת

טיפ את גם הכוללת — עיראקים
 של (בנו בראזאני מסעוד של לגתו 

 לעולמו). שהלך הישיש המנהיג
 כורדים לוחמים חוצים לילה לילה

ומ לאיראן מתורכיה הגבול את
 הראשונה בפעם לאיראן. עיראק

ב פעולה הכורדים כל משתפים
ה מטרותיהם למען הדוק אופן

 הבדלי־השקפה למרות לאומיות,
הגבו ולמרות פוליטיים־רעיוניים

ביניהם. החוצצים המדיניים לות
למדי האורבות הסכנות לנוכח

 של האופורטוניזם עקב ישראל נת
 עליונה חובה הגדולות, המיפלגות

 להתאחד הישראלי השמאל של היא
ה הרעיוניים ההבדלים למרות —

 מאוחדת חזית לכלל אותו, חוצים
 שלום ולמען הכיבוש נגד במאבק

טו סיכוייה כזאת חזית רק !צודק
 בוחרים של קולות לצבור בים

 גם והיהודי הערבי במיזרים רבים
יחד!

תל־אביב סוס־ל, יצחק

ך ר ב א קד ה מו ה
 העברית השפה על הקרב
הקורא :הפעם נמשך•
 נקר, הקורא נגד פוקס

התפר האחרון שמיבתבו
הזה״ ב״העולם סם

2237.(
 תת- נקר ועם תתקצץ קצץ עם
נקר!

 מכתבי(העולם את קיצצתם קצץ
 (מילא, שמי את וגם )2234 הזה

 כן על אשר אני). מסכים בדיעבד
 מקוצץ כך כל מכתב לכם שלוח
האברך עוד: לקצצו תוכלו שלא

ירושלים כהנא, שדמה

״אל־על׳י סודות
ב שעתיים לעבוד איך

 (בדרך ולהרוויח שבוע
 ל״י אלף 75 ישרה)

לחודש.
 חברת מקיימת 1977 שנת מאז

 בקו לשבוע טיסות שתי על אל
 ל־ בהתאם קופנהאגן.—תל־אביב

 על אל הנהלת בין הסכם־עבודה
 וועד עובדי־חשמלאות ועד לבין

הוו זכאי עובדי־תחזוקה־מכונאות,
 תהגה לכל לחו״ל, עובד לשגר עד

ל טיסות שתי על לאל יש שבה
 שוגרו זה הסכם סמך על שבוע.

 האחד עובדים, שני 1978 בתחילת
 לקופנהא־ מכונאי, והשני חשמלאי

 הביאו אם כי בגפם, באו לא הם גן.
 לא שהרי מישפחותיהם, את איתם
 לחו״ל היוצא מעובד לתבוע יתכן

ומצאצאיו. מאשתו שיפרד
 כספים, על אל הרוויחה עוד כל
ה הנהלת של מעניינה זה היה

 כרצונה. רווחיה את לבזבז חברה
 כאשר ,1980 בשנת הדברים שונים

 של מינימלי הפסד צפוי לחברה
 ההנהלה) (גירסת דולר מיליון 23
 מיש־ (גירסת דולר מיליון 60 עד

רד־התחבורה).
שלי שני עושים מה נבחן הבה

 בקופנהאגן. החברה עובדי ועד חי
 שתי כאמור, מתקיימות, שבוע מדי

ה חניית משך לקופנהאגן; טיסות
 פורק המטוס דקות, 60—50 מטוס

ל מיד ושב ומטענו נוסעיו את
 המטיס לצוות לאפשר כדי ישראל,

 תל־ ה״טיבוב״ את לסיים אותו
תוך תל-אביב—קופנהאגן—אביב
 הטייס רשאי שבו החוקי, הזמן פרק

 :אחרות במילים המטוס. את להטיס
 (לא החשמלאי של עבודתו משך

)6 בעמוד (המשך

ה העולם4 2239 הז


