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1 אומ־ היינו מד. בבאבי־יאר? יבטושנקו כמו
י מנגד? העומד הציבור על דים ט ם א ט נ פ ה _ ^ ^

 באותו ושתקו שישבו חברי־הכנסת כל
בחו״ל. לאנטישמים משולים הם בעיני יום,

נחריה כן־דויד, אסתר

 שלום דם,7ש ^
0ו7ש ואין
 ממפ״ם, הצבועים את דפקתם מצויין!

 למען ״שלום״ כנס שאירגנו ושות׳ המערך
לש להמשיך יוכלו
 של מצב על מור

ה בגבולות לוחמה,
 הזח (העולם כבושים

1643.(
ש חושבת אני
 לרצות לאדם מותר

 הסטאטוס־ בשמירת
 שרוצה כמו — קוו

 אפילו מותר דיין.
 גרינברג צבי לאורי
 מל־ בגבולות לרצות

ולה — כות־ישראל
 מלא. בפה זאת גיד
לע זה שאסור מה

בפינחס. שכר ולבקש זמרי מעשה שות
תל-אניב מזר, יוסף

מזר

יא גש
ז״ל ישראלי

 לראות שמחה אני הכבוד! כל בראבו!
 הישראלי לנשיא נאות הספד שפירסמתם

אייז־ דווייט הדגול,
 (העולם ז״ל נהאור

).1648 הזה
שבמצב־ ספק אין

הנוכחי, העיניינים
 ישראל תלוייה בה

באמריקה, לחלוטין
ומדי פאנטומיה על

מזרח־ האנטי ניותה
 כל הופך תיכונית,

— אמריקאי מאורע
ביו אישי למאורע

מ־ אחד כל של תר
איתנו.
 שאורי חבל ורק

 ה־ בכנסת במקום בסנאט, יושב לא אבנרי
אימפוטנטית.

ירושלים זאכי, מרים

 שבוע כמה חיכיתי
מבוס כשהיא דעתי,

 המדור, ובדוקה. סת
 הוא האשה, עולם

ומ מקיף פנטאסטי,
 בו ומופיעים עניין,

 סיפורים בקביעות
לא־נורמאלייפ!

 לנחש: לי הרשו
 הוא המדור עורך
 יוד־ אני איך גבר.
 לי, אמר בעלי עתן
צודק! תמיד והוא

אכף מאירה
ירושלים גל,

הגורם ■

לשבח לי נא הרשו

בראון

את לכם לומר כדי ,1

אכן־גל

 הכתבה על אותכם
 מי — ״האורגאזם

 בכלל״ אותו צריכה
).1647 הזה (העולם
 קונד היתה היא

 מרתקת, פרהנסיבית,
 מזמן. כבר ונחוצה

 זאת, עם יחד לי, יש
ל אחת: הסתייגות

 יש המישגל תנוחת
 ביותר פעוט משקל

 האורגאזם בהשגת
הגו האשה. על־ידי

הת הוא העיקרי רם
הנפשית. ייחסותה

כראון, דינה
תל־אביב ו

דייו, ■
וחותמיו דיין

 להתססה זקוק דיין שמשה מבין אני
 ברחוב החתמה בעקיפין ומארגן המונית,

 גם מבין אני לממשלה.״ דיין משה ״למען
ה בבוא אפשרות, לו תהיה לא זה שבלי
 פוטש־ או פוטש חצי או פוטש לעשות יום,
ישראלי. דד,־גול שילטון כאן ולהקים צ׳יק

 זאת לעשות מוכרחים לעזאזל, למה, אבל
 רצתי באפריל, האחד השלישי, ביום בגשם?

בתל־אביב, מגן־דויד בכיכר בשעודערבית
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דעורה! וקוק׳□ הדוחמים הכורדי□

סופיה פסטיבל בתהלוכת כורדיים סטודנטים
 מצור הטילה עיראק ממשלת נפש. מיליון
 למחסור גרמה ובכך אלה, שטחים על כלכלי
במזון. חמור

גדו עיראקית למיתקפה מצפים הכורדים
עסו האחרון בזמן ההפצצות. ולחידוש לה,
 אופוזיציה כל בחיסול בגדאד ממשלת קה

 והוצאות־להורג, מאסרים על־ידי בארצה,
 עבודתם את לבצע ממשיכים ששכיריה בעוד

 כי מאוד יתכן אך בכורדיסתאן. המלוכלכת
 הצמאים־ העיראקיים הקצינים יתפנו בקרוב

הכורדים. נגד מסע־ההשמדה לחידוש לדם
 יכולים אנחנו ״מה שואלים: בעולם רבים
 הכורדים לכורדים?״ לעזור כדי לעשות
ל זקוקים הם הסיוע. צורות לכל זקוקים

 רפואי, ציוד לאספקת רפואיים, מתנדבים
ה צורות לכל וספרים, כסף בגדים, מזון,
 לא דבר שום והמוסרית. הרפואית עזרה

 מאשר יותר כורדי של ליבו את ירומם
 רפואות או בגדים ספרים, של חבילה לקבל

 שהיא באיזו כי לו יוכיח זה מחוץ־לארץ.
 ושהוא לו, הדואג מישהו יש בעולם פינה

נשכח. לא
 יהיה הכורדי לעם ביותר הגדול השרות

 את להביא ארץ בכל הממשלה את לשכנע
 העולמיים, המוסדות בפני הכורדית הבעייה

למצי ומתווכים ועדות־חקירה שישלחו כדי
 האו״ם. חסות תחת לסיכסוך, פיתרון את

 המהפכה נציג אלאמדאר, ג׳מאל
שבדיה שטוקהולם, בעיראק, הכורדית

י ו נ מ  ה
 קיבלת

 חשבונך,
 נא פרע
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