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 שלך הנטיעות ניטוכו דרוש
טיולינו.׳ הוכרת את

אילו
 נהרג דרוזי היה אילו
די... בידי הו י

 מוזר, דבר קרה אידו היה מה
 בארצנו, לקרות יכול לא שכידוע

 היה הגליל מקיבוצי מאחד ויהודי
 ש־ נניח סמוך. מכפר דרוזי הורג

 על ידיעות מגיעות היו למישטרה
 לנקום מתכוננים שהדרוזים כך
 הקיבוץ על ולפשוט ההרוג, דם את

 מתאר מישהו האם הסמוך. היהודי
 היו מייד קורה? היה מה לעצמו
פוש צבא וכוחות מישטרה כוחות

מחרימים הדרוזי, הכפר על טים

 — בישראל הנכה לשיקום חשוב
והו יעילה בדרך הדברים ייעשו

יותר. גנת
גיבעתיים קרסנו, דנה

הקנאית רוזה
 מדוע שאל אבנוי אורי
על־ רחובות בארץ אין

 לוכסמבורג רוזה של שמה
 ״העולם אישי, (יומן

).2276 הזה״,
 מצהירה היתד, לוכסמבורג ווזה

שאני סבור אתה אם עצמה: על

?1יסי ככפר הרס
בקיבוץ לא רק

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

אידיאל בירסום
 תל־אביב 110 גבירול אבן

 אנטוקזלשקי) (בינת
77211• ,227117 טלפון

 בעיוות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

 זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

 5 מועדון 1
חדשה לתרבות

תל־אביב ,5 הס רח׳
297263 טל׳ 1

12.5.81ה־ שלישי יום

 עס פתוח דיון
 מבויתהמועצות משלחת

בארץ המבקרת
קו * נצ׳נקין *  סידנ

— ויקטיר — ניקולאי
 ותיקי אירגון מראשי

עיתונאי בנאצים הלוחמים
 דובינובסקי *

 אומן ־— לזאר
 הסובייט נשיאות (חבר

מולדביה) של העליון

 טליטי בימי פתיח המועדון
 התוכניות בערוב 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

 ועד גילוח מסכין — כלי־נשק כל
 שישים ועוצרים קלה, מרגמה

 טבעת היתד, לכך נוסף חשודים.
 מקיפה ומישטרה צבא כוחות של
 היו העדה מנהיגי כל הקיבוץ, את

 לבך, עשן שיצא ״עד מכונסים
 שביתת־נשק שתיחתם עד כלומר:
בדת. וסולחד,
 כידוע, אינו, שכפר־יסיף אלא
 הדם שם יהודי. מושב או קיבוץ
הפקר.

חיפה סנדיץ׳, סטיפן

שיענה רק מדוע
 טלתרום מיבצע בעיקבות
חזה״ ב״חעולם והכתבה

)2277.(
 בחוץ-לארץ פעלתי רבות שנים

 ובמיבצעים באירגונים כמתנדבת
 נכחתי לא ומעולם ושונים, רבים

שכזו. משונה בתופעה
לשאול: ברצוני

 שלפיהם הקריטריונים היו מה !•
ש האימונים ששת דווקא נבחרו
ז הוזכרו

 מראש פורסמה לא מדוע !•
 ה־ האירגונים אל בעיתונות פנייה

להש בקשות לשלוח וולנטריים,
שהווע אחרי ורק במיבצע, תתפות

 — אותם ומאשרת בודקת היתד, דה
ברבים? שמותיהם מפרסמת היתה

 איר- הזמינה שהמודעה למרוח
 הזמן — אליה לפנות נוספים גונים
 הפלה המיבצע, עד שנותר הקצר
ש האימונים שאר כל את לרעה

 בעתיד, בי לקוות יש פורסמו. לא
וכה גדול כה מיבצע כשמארגנים

 ואמי אבי טועה. אתה יהודיה,
ל עכשיו פועלת אני יהודים, היו

וב בוורשה שלי האידיאה מען
ברלין.
 יהודיה, נקרא כזאת לאשה אם

 די לא ואם אותה. נעליב הרי
 קנאית לוחמת היתד, זו אשד, בכך,
ה — היהודי הלאומי הרעיון נגד

ן ו ח צ י נ

מוחץ
 חברי הצבעת בעיקבות

 הערביים ההסתדרות
ירושלים. במזרח

 לנעמ״ת להסתדרות, בבחירות
שהת הפועלים למועצת וגם

 המערך ניצח 1985ב־ קיימו
הנוצ במובלעת מוחץ ניצחון

בלבנון. רית
הל״ה נתיב קיבוץ פנשושה,

̂  ב־ רחוב שמה על לקרוא ציונות.
 1 מוגזם. קצת זה — ישראלית עיר

י פגחסיק, משה אינג׳
קריית־חייס

יחוויר הצדק א׳
 שב קטן״ ״עולם במדורו

 את ותוקף ברעם חיים
 ב• האפרטהייד מישטר

דרום־אפריקה.
)6 בעמוד (המשך
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