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■ דגן ג׳ודי בהשתתפות

 בעיות
ם  ולבטי

המין בחיי
מאת

זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים ★
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

יופי ומכון סלון ★
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעות לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת ★
מעולה שרות ־ עממיים מחירים ★
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סכחכים
 בביתו, הומו־סבסואל

בצאתו אדם
 הכימאי(״העולם עם הראיון

')83 בספטמבר 20 הזה',
 גישה הקורא את לימד

חדשה.
 של תלונותיהם לי נראו כה עד

 החברה של יחסה על ההומו־סכסואלים
לשמה. כבכיינות אליהם
 הבימאי עם הראיון את שקראתי עד
גוטמן. עמוס

 על מעיק מה הבנתי, סוף־סוף
 שייכת הרי המיניות ההומו־סכסואלים.

 אחר. מקום לשום ולא לחדר־המיטות,
 בזהות מקום בכל עסוקים כן, אם מדוע,

 — ההומו־סכסואלים של המינית
במישפחה? בעבודה, בחברה,
 של המיניות שהעדפותיו כמו

 מעמדו את קובעות אינן הטרו־סכסואל
 כל להן אין — לחדר־המיטות מחוץ

 אליו יחסנו או עליו דעתנו על השפעה
ביחס גם לנהוג ללמוד עלינו כך —

גוטמן בימאי
י לשמה בכיינות

 אחרים גברים המעדיפים לגברים
דווקא.

 תל־אביב סולר״ משה
• • •

תמ״י? פיתאום מה
 אינו השלום' אל .המיזרח

 בלבד. מיזרחיים של אירגון
 באוגוסט 10 הזה,' (״העולם

83.('
 הדיוק על סרגוסטי לענת תודה

 תנועתנו, מעקרונות כמה בהצגת
 הבעיה של לפיתרון־אמת בנוגע בעיקר

היד של בדרך הישראלית״פלסטינית,
הפלס העם של בזכותו והכרה ברות
עצמית. להגדרה טיני

 השלום אל בהמיזרח חברינו
 יכולים שהמיזרחיים בכנות, סבורים
 ולדו־קיום לשלום גשר להוות וחייבים

 בן המשותף, עברם בגלל יהודי־ערבי,
 למרות הערבים. עם השנים, אלפי

 הרבה זה בעבר היו נקודות־החושך,
נקודות־אור.

להבין, העת שהגיעה סבורים גם אנו
 למיזרח, שייכת מדינת־ישראל כי

 תרבות־ ״שליחי להיות והיומרה
הרת־אסון. היא זה באיזור המערב"
 שהמיזרחיים חושבים אנו אץ לא,

 להידברות להגיע היכולים היחידים הם
 החרוץ הכישלון לאור אך הערבים. עם
 בא והקודמת, הנוכחית ההנהגה של

 מנסיונם יתרמו שהמיזרחיים הזמן
כזו. הידברות ליצירת

 הוא בכתבה לנו שהפריע הדבר
 הקוראים אצל להיווצר שיכול הרושם

 בעצם הוא השלום אל שהמיזרח
 נדגיש: לכן תמ״י. צעירי של אירגון
פוליטיים בגופים פעילים יש בינינו
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