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 המשרדים, מנהלי לידיעת
 ועורכי־ כתבניות פקידות,

דיז!
 במוחקי והשתמש וכסף בזמן חסוך
 שניה תוך כתיבה. למכונות הפלא

 עם יחד אות כל למחוק ביכולתך
ההעתק.

 באופן 35ל4 והסוך ענק סט הזמן
 להדגמה לבקרך ישבח סוכננו ממשי.

התחיבות. שום בלי
 תל־אביב 441692 טל. —לובקס

מל-אביב ,6031 ת.ד___________

מכתבים
 שזיעזע מה 1

מכל יותר
 של דבריו על הכנסת מתגובת הזדעזעתי

 בעניין אבנרי אורי
ה העציר של מותו
החקי ישימות ערבי

 המסויימות(דו״ח רה
 הזה העולם לבוחר,

1647.(
 שזיעזע מה אבל

 זה מכל יותר אותי
אב־ שאורי העובדה

ל בודד נשאר נרי
ו זו, במערכה גמרי

חברי־ה־ 119 שמכל
 ערבי (מלבד כנסת
 אף רק״ח) של אחד

 לא אחו חבר־כנסת
לימינו. התייצב ולא לעזרתו לחוש העז

ירושלים דביר, אהרון
 הישיבה אחרי ניגשו חברי־ננסת כמה •

 באותו בעמדתו תמיכה והביעו אבנרי לאורי
פרטי. באורח — עניין

 קורא ר,ו? ■
במידבר

 הגענו?! לאן — עולם של ריבונו
 שנים, שלוש לפני כזה מיקרה קרה אילו

 היו פרופסורים מזדעזעת, המדינה היחד,
מפגי היו הבוהימה אנשי פטיציות, שולחים

 של כללית חקירה דורש היד, הציבור נים,
בבתי־המעצר. והמצב החקירה שיטות

 אין — המלחמה אחרי שנתיים והנה,
ב הקורא אחד מקול חוץ קשב, ואין קול

הכנסת. מידבר
 מאמרים מאלף יותר מוכיח לא זה האם

אותנו? מנוון הצבאי הכיבוש איך
 רמת־גן שפיר, אברהם

חייגו מה !!
אומרים? אנחנו

 מה אחת: שאלה רק לשאול רוצה אני
 ואילו יהודי, היה העציר אילו קורה היה

בארגנ או בברית־המועצות, התרחש העניין
טינה.
ה חברי־פרלמנט על אומרים היינו מה

דביר

ג מבדנ״ב בו/ ע )ססססססססססססגרז/

 בשטחים ביקור ערכתי שבועות כמה לפני
הנמ הדרומית, כורדיטתאן של המשוחררים

 אני עיראק. של המדיניים בגבולות צאים
 דעת׳ בפני ומימצאי רשמי את להביא רוצה
 לבקש כדי שוחרות־החופש, בארצות הקהל

עזרתן. את
 דר מראשי רבים ריאיינתי ביקורי בעת

אינטלקטוא פרטיזנים, איכרים, וכן מהפכה,
פש־מרגה. המהפכני הצבא ולוחמי לים

 אנשי של הנחושה ההחלטה על עמדתי
 כורדיסתאן מטרתם: את להגשים המהפכה

 ופיתות סוציאלי צדק עצמי, מימשל בעלת
בלבלי.

 במשך לחמו שלמענו המימשל־העצמי,
שמשתד כפי אשלייה, עוד אינה שוב שנים,

 הכורדים עובדה. זוהי לטעון. אויביהם לים
 המהפכה,״ ״מועצת משלהם, פרלמנט הקימו

 ולמאבק למינהל האחראית מבצעת, ולישכה
 צבאיים בתי־משפט הקימה המהפכה הצבאי.

 בשם- המהפכניים הכוחות נציגי ואזרחיים.
מקומיים. מיפים גובים המשוחררים חים

 הבערות. את לחסל כדי בתי־ספר, הוקמו
ו רפואה לענייני יועצים נתמנו כפר בכל

 וחולקו אגרארית, רפורמה בוצעה היגיינה.
 כביר נסיון נעשה עניים. לחקלאים אדמות
 הסוציאלי, אי־הצדק צורות כל את לשרש

ומייושנים. מסורתיים חיים דפוסי עם יחד
 הפרטיזנים עוזרים הפוגה של בתקופות

 ההפצצות על־ידי שנהרסו הכפרים את לשקם
 בתי־ספר, העיראקי. הצבא של וההפגזות

רב. בדינאמיזם מוקמים ובתים בתי־חולים
מח עוני, אלה בשטחים יש זאת עם יחד

 הצבא מפעולות כתוצאה והרס, רעב לות,
 קורת־גג, חסרי פליטים אלפי יש העיראקי.

 תת־ ביותר. קשים בתנאים במערות, החיים
 הרפואית, האספקה וחוסר הגוברת, התזונה
 רופאים שני רק יש רבות. למחלות גורמים

1.2 חיים שבהם המשוחררים, בשטחים


