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 הכדוולות הטיפות

לעיניים
לעיניים. הכחולות הטיפות קטילה
צורבות. עעיים על מידית מקל

מהעיניים. אדמומיות מסיר
עיפות. עיניים מרענו

ת קראי  המצורף העלון א
קטילה. בקבוקון לכל

במדינה -
עיתונות

וגק״דתו ער״חו

ת של בי הלאומ■ ה
 הפלסטינים זכי אין
 בלפיד ?הצהרת כימעט

 אך — ״יעד״ בבנם
ערב כאותו אותה איבדו

 את קיבלו מיפלגות לענייני העיתונאים
 וטיפלו שיגרתי מבט בה העיפו ההודעה׳

 אותה העבירה עתי״ם סוכנות כרגיל. בה
אותה. שידר הרדיו העיתונים, לכל

 יעה מיפלגת של קומוניקאט זה היה
 פלד מתי (מיל.) שהאלוף אהרי שהוצא
ה על דיעותיו את פעיליה באוזני השמיע

 בהודעה, פלסטינית. מדינה בהקמת צורך
 הגדרה נמצאה שחם, דויד על־ידי שנוסחה
 לבית זכות יש הפלסטיני לעם :קולעת
משלו. לאומי

 חצות לקראת לתל,ן. מדי מאוחר
 העיתונים. בכל הטלפונים לפתע צילצלו

 ה־ את לגנוז ניתן אם שאל בהול קול
מאו זה כי לבעל־הקול נאמר קומוניקאט.

הועברה. כבר הידיעה מדי. חר
 אחרי תוקן. הקומוניקאט כי הסביר האיש

 בצמרת שהחליט מי החליט נוסף דיון
 פלסטיני, לאומי בית על לדבר שאין יעד

 להצהרת* הזכות מכך שנובעת משום אולי
ער ולסוכנות למדינה־בדרך חדשה, בלפור

 ה־ של הימני האגף את לפייס כדי בית•
 ובמקום הקולע, הניסוח הוחלף מיפלגה,

 יותר, הרבה סתמי נוסח בא הלאומי הבית
 — עצמית״ ל״הגדרה הזכות על המדבר

 להז־ מעזים שאינם גופים על המקובל נוסח
 מדינה בהקמת הצורך את בפירוש כיר

פלסטינית,

תיירות
ל איד פ׳ ש ה ם ל עדכי

 מכנסיך:״ את ״הורד
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 המשנעי* המשיגה
ד עי נ

ה אצלכם כני
 חתיכות, הזמינו

 השמפניה צננו
 לאוירה נדאג אנו

 תוספת מוסיקה
!טעם לסל

ת״א 702915 צלצלו
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 אקורדיונים * גיטרות
 אורגנים * כלי־נשיפה

תופים * מיתרים
 + מכירה ♦ חשאלח

 תיקונים
מוסיקה גינזכורג

 ת״א, גאולה) רח׳ (ליד 48 אלנבי
03-57773 טל:

 הערבית החזות בעל יפה־המואר, הגבר
המ למטה המטוס. מכבש ירד התרבותית,

 אנשי־ שני אנשי־ביטחון. של ג'יפ תיו
עומ שהם לו הודיעו אליו, ניגשו ביטחון

בו־במקום. חיפוש אצלו לערוך דים

 אמר ערבים,״ בודקים שאתם מבין ״אני
 ה־ מירושלים םוכן-הנםיעות תרזי, נעים

 להשפיל מדוע ז כאן מדוע ״אבל מיזרחית.
 סרטי, לחדר אותי קחו כלו לעיני אותי

שם!״ החיפוש את וערכו
 השיב צרות!״ תמיד לנו גורמים ״אתם

 מוצא לא זה ״אם בזילזול, איש־הביטחון
!״הארץ את תעזבו בעיניכם, חן

אתהז״ באת ״מתי תרזי, שאל ״אדוני!״
הצעיר. השיב שנים,״ עשר ״לפני

 600 לפחות בארץ נמצאת ״מישפחתי
ו עשיתם ״אתם תרזי. השיב שנים,״ נ  ל

!״צרות
 זאת היחד. הביטחון. כחדר עירום

 בלתי- נראית שהיתר. תקרית, של התחלה
 לפני התלונן לולא הדעת, על מתקבלת
 חבר־עירייה הטלוויזיה, מסך מעל שבועיים,

בדיוק. התנהגות אותה על ערבי-ישראלי
 לעיני במקום, בו הראשון החיפוש אחרי

 בי- לאולם תרזי נלקח המטוס, נוסעי כל
כ להמתין נצטווה ושם קורודהדרכונים,

 של לחדר הועבר לאחר־מכן דקות. חמישים
 ב- לדבריו, צפו, שיושביו אנשי־ביטחזן,

 את להוריד הצטווה הוא תוכנית־טלוויזיה.
 ותחתוניו, גופייתו חולצתו, מכנסיו, מעילו,

 חלקי בכל ונבדק חריף, דין־ודברים תוך
 לא במיזוודותיו גופו על העירום. גופו

דבר. נמצא

 קנאי, ערבי ״אני בגלוי המכריז תחי׳
 כבודו, מהשפלת נרעש לאומי!״ פלסטיני

 להשפיל היהודים לרצון ביטוי ראה בה
 שלאחר־מבן בכך רק התנחם הוא ערבי. כל

בדיקת על ויתר המוכסים, אחד אליו ניגש
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1974 הזה העולם


