
 נפיחות? עצירות?

ס עזרת קוני א בי הי

עזרה
טבעית

ת - עצירות א בעיה! ז
ע אז ס מדו קוני  הנו ביקוניס כי י אחר משלשל ולא גי

ל עדין משלשל ם המכי מחי ם צ איי  כי טבעיים. רפו
קל ביקוניס אינו ובטבעיות בעדינות העצירות על מ  ו

 בטן. ולכאבי לשלשול גורם
ה שאת/ קוניס תה שותה כ ם בי  בלילה וריחני טעי

א השינה, לפני ם בעדינות מעורר הו כי ם תהלי  טבעיי
 שלמחרת. בבוקר להקלה לגרום כדי בגופך

 השם ביקוניס, עצמו. הטבע כמו טבעי, ז1ז
ם רס מרקחת בבתי גם מצוי באירופה, המפו  ה

ט, תה עלים, תה בצורת בישראל סטנ אינ מס־ או נ

 ...והטבע
שלו את יעשה

י ר פ □ ס
4'4 מחפשת לאור הוצאה

ם יו י ז כ ר מ ־ ם י צ ע
ם ת לן יש א או צ מ ת ה  להוצאה, לייעץ והיכולת ה

ם לפנות תבי ם לכו חו ת ך ב ת או צ מ  ולהביא הן
לאור להוצאה אלינו פנה — רעיונות ועוד עוד
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מכתבים
 )28 מעמוד (המשך

 פעם מדי שוטר שנוכחות בטוח אני
 לעשות אנשים מאותם תמנע בפעם,

אירו יתרחשו עדיין אם בגן. זאת
 את מייד לעצור יש חריגים, עים

בדבר. חלק הלוקחים
ב לפגוע מדוע !השם למען אך
 לאיש מרעים שאינם רבים אותם

 — זוג בן לפגוש הוא מבוקשם וכל
 לעשות המקומות שציינתי, וכפי
 מתייחסים מדוע רבים. אינם זאת

או עוצרים קרימינלים, כאל אלינו
 ברוב שמותינו, את רושמים תנו,

מטיילים. רק כשאנחנו המיקרים
 כל כסו בגן, לטייל זכותנו האין

 יכול הגן אין מדוע אחר? אזרח
זו ממיילא ? לילה למיפגשי לשמש

 שאינם כמעט הטרוסכסואלים גות
 כן, אם וגם בלילה, גנים פוקדים

 האחרונים הם ההומוסכסואלים הרי
להם! שירעו

הנז קהל עם העיר, ראש אדוני
 אנשים נמנים בלילה, לגן קקים
 שידוע כפי העם. שדרות מכל
סט פי על ולאנשי־המישטרה, לך

 מכלל 1070, מודרניות, טיסטיקות
 נטיות בעלי הם הגברים אוכלוסית

 שגם כך, אם לשער, יש כאלה.
 שבגלל כאלה, אנשים ישנם ביניכם

נא בחברתנו, השוררת המנטליות

ז״ל סחר ד״ר
יום־הכיפוריס בחידחמח בפצוע טיפול

 הנזקים י כל על מלא פיצוי מתן
 המדינה. שילטונות שגרמו

 עד והגנה לסיוע האגודה
כישראל, הבדואים זכויות

באר־שבע

* כדדדיאדת טעות
 הופיעה דפוס טעות בזכות
האכזרית. האמת

למא אירע בלתי־צפוייה תקלה
 הד״ר הקיצוני, הימין איש של מרו

בידיעות שהתפרסם אלדד, ישראל

 לאמין תמוד סמיבן, אפשר, יליוםופית״0^
 שריצ*ם. מה הכל משיגים אין בחיים פעם אף
ת* המיכשולים מדי שרבים מכיוון נכון, זח

 רדד: והבלתי־צפויים. הצפויים אובייקטיביים
 ממה כחלש לפעמים מתגלה ,סובייקט.הרוצח

רצונו. לבצע בצאתו לו היה שנדמה
לא* כהזדמנות למשל, רוצים, שהיינו ודאי

 חיים לפעמים לנהל להתחבא, לצים
כל אלמנט לדכא פשוט או כפולים

 כמו דומיננטי ולפעמים חשוב בך
ב הומוסקסואליות המיני. יצרם
 כהעדפה מוגדרת המודרנית חברה
שונה• מינית

 אך אותנו, לאהוב צריך אינך
 אנשים שעם להודות שלא תוכל לא

 בכל היוצרים גדולי נימנים אלה
ה באומניות ובעיקר החיים שטחי

 רבה, כה משמעות לחיינו מעניקות
הפ המצוד, שיופסק כדי עשו

 אנא אך צורך, יש אם נוכחות גינו
והוגנת. אנושית בצורה

תל־אביב

אישום כתיב
מנו• הירוקה״ ״הסיירת

ב מעצורים ללא טיכה
הבדו רכוש ובשוד טרור
בנגב. יום בצהרי אים,

 ,1982 באוגוסט 19 חמישי, ביום
השיי עיזים 215 הסיירת החרימה

 באוגוסט 26ב־ לאבו־רויס. כות
 ביר־ באזור הסיירת פעלה שוב

 ראשי 250 ולקחה בנגב, אלקטוי
 אל- למישפחות השייכים כבשים,

לש שנדרשו גרדוד, ואבו דיידל
 עבור שקל, אלף 95 של סכום לם

העדר. שיחדור
 ממשלת־ את מאשימים אנחנו

 ש- מישרד־החקלאות, ואת ישראל
פיקוחו. תחת פועלת הסיירת

 נגד הטרור שיופסק דורשים אנו
 שיל- על־ידי רכושם ושוד הבדואים

 לבעיות הפיתרון המדינה. טונות
ה בסיום הוא הבדואים.ומצוקתם,

ב הכרה הקרקעות, הסדר לכי
ו אדמותיהם על הבדואים בעלות

חק כפרים להקמת אפשרות מתן
 בבניית ולא אלה, אדמות על לאים

הממ שעושה כפי עיירות־ריכוז
שלה•
 עבור מלא תשלום דורשים אנו

דור אנו כן כמו שהוחרמו. העדרים
מ שנגבו הכספים כל החזרת שים

ו־ עדריהם תפיסת עבור הבדואים

20.8.8צ אחרונות״, ״ידיעות

.1982 באוגוסט 20 אחרונות,
 ה־ את הצדיק שבו במאמרו,

ל אלדד ניסה בלבנון, מילחמד,
 פילוסופיים, במונחים עליה דבר

 לפלוש שרצתה ישראל, את ותיאר
 ב־ רצונה, את וביצעה ללבנון

 בדרך אולם הרוצה״. ״הסובייקט
 ולעיתון אחת, אות השתנתה לדפוס
 יותר הרבה מתאים תיאור נכנס

הרוצח״. ״הסובייקט למציאות:
תל־אביב קדר, אדם

ג ג ־ ח ר ס

□לבגון לפליטים
מטפלת אינה הממשלה

ירמיה קורא
פשע טל חטא

 לפליטי מחסה במציאת
לבנון.

ה עד נהרסו מאז יום 70 עברו
 מישפחות כ־ססססז •של בתיהן יסוד

 ואל״בס ראשידייה בסחנה״הפליטים
בצידון. ועיו־חילווה בצור,
 45כ* נותרו הגשמים התחלת עד
ימים.

 שהצליחה שרון, — בגין ממשלת
 לא עדיין ההרס, במעשה כל־כר
 למיש־ להבטיח כדי דבר עשתה
 נפש, אלף 50כ־ המונות אלה, פחות
וק נשים ילדים, תינוקות, רובם

ה לימי ומגורים מחסה שישים,
חורף.
 לסס״ות, מאפשרת אינה גם היא

 לעשות אלה, בפליטים המטפלת
זאת•

 עדיין החליטה, לא הממשלה
 שהיא או בהם, ייעשה מה כנראה,

 פלא באורח ייעלמו שהם מצפה
לטי מספיקים לא ואולי מהשטח.

 שנקבעו השרים שני בבעיה פול
י עליהם להוסיף ויש ידה על

במו ויירדו יחכו לא הגשמים
 זוועת מניין על יתוסף ואז עדם,

 הבחנה ללא וההפגזות ההפצצות
 חטא של כתוספת זה, זדוני מחדל

נפש. על
 הזו הממשלה תמשיך מתי עד

 נוראים, כה בשטרות אותנו לחייב
!דורות במשך לשלמם שנצטרך

נהריה ירמיה, דס

• • •
או־־כ*ון תסוווח

 בתמונה המופיע הרופא
ה בשדה בפצוע (״טיפול

הזה״ ״העולם קרב״
 יום- מת במילה נפל )2347

הכיפורים.
 כשהוא בתמונה המופיע הרופא

 רב־ הוא בשדה־הקרב בפצוע מטפל
 ב־ שנהרג סחר, יוסף ד״ר סרן

ש בלילה יום־הכיפוים, מילחמת
 ,1973 באוקטובר 19וה־ 18ה־ בין

איסמעיליה• ליד בדור־סואר,
, י' תל־אביב א'

 תמונת היא שהתפרסמה התמונה
 במקום בטעות. שהופיעה ארכיון.
ממילחמת־הלבנון. המונה

סבות תיאטרון
 של ועדת-חפספים ישיבת

הקו אצל עוררה הכנסת
אסוציאציות. רא

שהתרח הטרגית־קוסיח הדרמה
ה של ועדת־ד,כספים בישיבת שה

ב על אל סגירת בנושא כנסת,
 יכולה ),25 באוגוסט (מבט, שבתות
 תיאטרון־ תיאטרון־בובות. להזכיר
 להבחין יכלו הצופים חובבני. בובות

 נתקעו בובות כמה של ידיהן כי
 החוטים להרימן, הצליחו ולא להן

וה נשתבשה התוכנית הסתבכו,
רבתה. מבוכה
להי כידוע, חייבת, ההצגה אך
 ומאחרי מעל ומושכי־ד,חוטים, משך

 נחפזו מילוא), את (לורנץ הקלעים
 בובות להביא המחסן אל מבוהלים

ו לציות גמישות שיריהן חדשות
להרמה• קלות

נתניה רמת־פולג, ארגון, סמי

2349 הזה העולם30


