
 של למטה המערכת של חדר־הישיבות דמה שעבר שישי ביים
 מטה רגע: באותו היה שהוא מה בדיוק זה ואומנם, מיבצע.

השובתים. החזרים לעזרת הציבורי־משפטי המיבצע
 כתבינו פנו כאשר נוצר הזה העולם לבין החזרים בין הקשר

 בשלב כבר זה היה שביתתם. סיבות את לברר כדי השובתים, אל
 מבודדים עצמם את הרגישו והחורים העניינים, של מתקדם־למדי

 בעוד למשפט להתייצב צריכים היו הם יותר: עוד חמור לחלוטין.
להם. שיעזור מי היה ולא יומיים,

 בחוקי- להשתמש ייתכן לא שכן הסיוע; מלוא את להם הבטחנו
 מסרבים וכשהם — בשכר־חרפה לעבוד אנשים לאלץ כדי חירום

עורך־ פרקליטנו, התנדב זו למערכה לכלא. להשליכם זאת, לעשות

״באמת" מתיר בקריקטורה (מימין) אבנרי
 של המשפטית המערכה ריכוז את לידיו שנטל זכרוני, אמנון הדין

מהאוני לם ד״ר המשפטנים גם נענו השובתים לקריאת החורים.
 מוכנים שהם הודיעו, החורים פייגר. ומיכאל העברית, ברסיטה

להיכנע. לא ובלבד — למאסר ללכת
 יהיו בו מצב, לעצמה להרשות תוכל לא הממשלה כי ברור, היה

 שהיא עד זמן, של שאלה רק זו היתד, כן על בכלא. דוורים 170
 הוחלט בינתיים, ותיסוג. — שעשתה המבישה הטעות את תבין
 ישעיהו .השרים את כעדים להזמין וממצה, ארוך משפט לנהל

 שבו והחורים המשפט, של הראשון ביום נכנעה הממשלה ואלמוגי.
 (ולנו) להם הקדישו המערך שתועמלני לפני לא אבל לעבודתם.
הבא: המלבב הסיפור צורף אליה ילדותית, קריקטורה

 פרק בישראל. הפוליטיים החיים רקע על הרפתקאות סיפור
 תחילתה זו היתה פראית. שביתה פרצה אחד בהיר יום ראשון;

 נזעק בן־יציב אמיתי כולו. המשק את לסכן שעמדה שריפה, של
 אחיכזב, אחינבח, אחילעז, אחימלל, — האחרים 'שבעת להציל!

 כזבים בתככים, דרכו על הכבידו — ואחיבלע 'אחיתופל אחיגדף,
 הוא כי ועיקש, יחיד האש, מול התייצב אמיתי אבל הבל. ועצות
 של ולגודלה הפועל של לעתידו אחראי תמיד עצמו המרגיש היחיד

יחד. גם המדינה
 שעה הצינור, את בגבורה מחזיק בן־יציב אמיתי נראה בציור

 של בדמותו אדם לא אם מהם, אחד ומי בו. מחבלים האחרים שכל
? אבנרי אורי

ח״דם ולהסעת רבחיוות נסו
ע בו ש  ברכבת־ישראל. לחיילים הסעת־חיגם הסדר לתוקפו נכנס ה

 ארבע מזה למאמצינו — חלקית כי אם — ישירה תוצאה זו היתד,
 הציבורית. התחבורה קווי בכל לחיילים חינם הסעה להנהיג שנים
 להנהגת הכנסת את דחפה הפרלמנטרית שעקשנותו אבנרי, אורי
הביטחון: לשר כתב זה, הסדר

.״ .  הצעתי הועברה שאליה הכנסת, של הכספים שוועדת לי צר .
הציבו התחבורה קודי בכל לחיילים להפעת־חינם ממשלתי למימון

 תוכן את סילפה וגם החיילים, כלפי חובתה ממילוי התחמקה רית׳
המליאה. על־ידי אליה שהועברה היום לסדר הצעתי
 את פותר ואינו לרש לעג הוא הזה שההסדר יודע כמוך ״מי

 יכולים אינם כלל החיילים, של המכריע ורובם מאחר הבעייה,
ליעדם. ברכבת להגיע

 לירות מיליון 15 הקצבת יזמה אשר הכספים, שוועדת ״חבל
 2 את למצוא הצליחה לא הבחירות, תעמולת למימון למפלגות

 לחיילים חינם הסעת תמורת אגד קואופרטיב שדרש המיליונים
הקווים. בכל

 בעיית כי לתומם יחשבו פרטיים שנהגים הסכנה, קיימת ״עתה
חיילים. להסיע ויסרבו נפתרה הטרמפים

 לציבור ישירה בקריאה לפנות בבקשה, אליך פונה הנני ״לכן
חיילים. ולהסיע להמשיך ולבקשם הנהגים,
 רכב מירקית בצורה יפעיל שצה״ל לכך לדאוג אבקשך כן ״כמו

חיילים.״ להסעת הדרושים, ובמקומות בשעות צבאי

 חיילים הסעת על תשמע כאשר .ים הנהג: אליך בקשתנו וזאת
 כי תשכח אל בעיתונים, זה נושא על יפות תמונות ותראה ברכבת,

הקריאה: אליך מופנית עדיין חלקי. פיתרון רק זהו
לחייל. טרמפ תן

ז־חף

ן ״, ה ז ה ם ל ו ע ה ״ ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  • ה
 ,30134־5 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דפום • עולמפרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 • בע״מ כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב, בע״מ,
בע״מ. הזד, העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך


