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לפעולה. נכנס טאמס
מפליאה. במהירות הפועלת וטעימה קטנה טבלית - טאמס

1 ועמר. טאמס הקלה. תרגיש שניות מספר תוך

£ לנשיאה. ונוחה קטנה אישית בחפיסה טאמס טבליות לנוחיותך
 ופירות. מנטה :טעמים 2ב- טאמס

הצרבת, וכשתגיע לידך יהיה שטאמס תמיד כדאי
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י המרקחת• בבתי להשיג

מכתבים
 שטוב אנחנו הדומם, הרוב אנחנו

 — בזה וגאים ערבים להיות לנו
 קומנסטים! ולא ציונים לא

 טירה אל־חאנ׳־יחיא, ע׳סאן
 פועל הוא חאג׳־יחיא הקורא •

 הסופרים התאחדות חבר ומשורר,
 שיריו את מפרסם הוא בישראל.
 1980ב־ ו.974מ־ הערבית בעיתנות

 בערבית, הראשון סיפרו את הוציא
 בתרגום לצאת עומד שבקרוב

עברי.

! ו ז מ י ש ל ר ש
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 מהידרדרות מודאג הקורא
הפרט. בחופש

 על שיטתי מצוד נערך לאחרונה
לס ונשים הומוסכסואלים גברים
בגך והן צבא במחנות הן ביות,

סופר קורא
לבג״ץ לפנות

 ובמקומות בתל־אביב העצמאות
 ציד־מב- זהו בעיר. אחרים מיפגש
 של רישום לעשות ־שמטרתו שפות

 ר ההומוסכסואליים הגברים כל
 התקפות בארץ. הלסביות הנשים

 ההומוסכסואלית הקהילה על אלה
 שנעשו הראשונות ההתקפות הן

מדינת־״שראל. בתולדות
 שה- לכן קודם קרה לא מעולם

 כקבוצה והלסביות הימוסכסואלים
כא ובמיסדים כזו בצורה הותקפו

 חלק זהו — מיקרה זה אין לה.
ה התחומים באותם מההידרדרות

ל והזכות הפרם לחופש נוגעים
פרטיות.

הפרט, זכויות לשמירת האגודה

זראי ריקה

 לבג״ץ פניה לממן כדי אך טפת,
כספיות. לתרומות זקוקים אנחנו

 הומוסכסואלים, של תרומותיהם
 —יש־• במדינת אזרה/ית וכל לסביות

 חופש בתחום שההידרדרות ראל,
 מדאיגה לפרטיות והזכות הפרט
בברכה. תתקבלנה אותם,
 במטרתנו לנו יעזור סכום כל

ול בחברה נאות מקום להשיג
 כדי האזרחיות, זכויותינו את קבל
ב במקום להסתפק נצטרך שלא
הישראלית. החברה שולי

ל האגודה אל: לשלוח תרומות
 46039 ת״ד הפרט זכויות שמירת

 ״הקו אל להתקשר או תל־אביב.
.03־612457 הלבן״

רמת-גן סופר, יהודה
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לשי־הבריאות. גלוי מיכתב
כמז שימשתי זמן־מה לפני עד
 ״הרופאים של ״האירגון״ כירת

 לי, הסתבר בישראל. הטבעוניים״
 לכן בחוק, רשום אירגון זה שאין

 קשר כל לי יהיה שלא החלטתי
זה. לגוף

 עקב באה אליך לפנות החלטתי
:הבאים הנימוקים

 זה בתחום העוסקים מרבית >•
ומש להם לא בתואר מתקראים

 בשיכנוע לקוחות קהל על פיעים
דבר. לכל לרופאה ד״ר הם כי

 פרצה אלה אנשים התחזות •
 המד החוקיים הגבולות כל את

ממש. בפלילים וגובלת תרים
̂  אלה מ״רופאים״ רבים אצל •

 המכילות מעבדות־ריפוי מצויות
זריקות תרופות, רפואי, מיכשור

ה הרפואה למיסגרת הקשור וכל
 מיש- של רשיון המחייבת קלינית,

רד־הבריאות.
 זריקות בהזרקת העוסקים גם

 חייבים אחרים ולבעלי־חיים לפרות
 זה אין מדוע אקדמית. בהכשרה

בבני־אדם? כשמדובר כך
ל חסרי־השכלה הסמיד מי •
 טבעונית״, ל״רפואה פקולטה הקים
 לכר? מודע מישרד־הבריאות יד,אם

מישגזר־השיבעה נצח, שלומית

<יו ה[ ?** ע ד ד״צו

לכ שתפסיק איימה מי
 לטלוויזיה תסריטים תוב
 ״העולם אומרים, הם (מה

1)2360 חזה״
. ריקה של תמונתה את ראיתי

 מה לקרוא סקרנית והייתי זראי
| נכתב: לתמונה מתחת אך בפיה.

גוב ענת
? השתיים בין מבחין אינו חי

 לשיחרור הישראלית האגודה שהיא
 ונשים הומוסכסואליים גברים של

 המיש־ היועץ אל פנתה לסביות,
ל יורה שזה כדי לממשלה פטי

 ואת המעצרים את מייד הפסיק
הרי השמדת את ודרשה החקירות

עתה. עד שנעשה שום
 למצב מתארגנים אנחנו במקביל

לד כדי לבג״ץ לפנות נצטרך שבו
 מצבה הרשימות. השמדת את רוש

 עד לה אפשר האגודה של הכספי
השד הפעילות את לקיים עתה

 בתמונה. שוב הבטתי גוב. ענת
זראי. ריקה זאת טעיתי. לא לא,

 1 קרה מה לקוראים תסבירו אולי
ל יודעת אינה ישי הגברת האם

 התחז־ והזמרת השתיים בין הבחין
הר אולי כתסריטאית! לפניה תה

 ושמה זראי, ריקה עם הוא איון
בטעות! השתרברבב גוב ענת של

 תד-אביב אורן, חנה
 הגלופה זה. לא גם זה לא <•

בט הוחלפה גוב ענת עס בראיון
הזמרת. בתמונת עות
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