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ר״ג קריניצי,—הרצל פינת

במאי! הראשון [אגני אל
 שעברה בשנה במאי 1ה* את חגגה אשר העובדים, של הכללית ההסתדרות

.1979 במאי האחד חג מציון נרתעת המוניות, ועצרות בהפגנות
 לשיפור המאבק יום של ולוחם המוני בציון השנה יש מיוחדת חשיבות
ולסוציאליזם. יהודיודעדבית אחווה אמת, לשלום תנאי־החיים,

 כל של משותפת הופעה של העקרון את לנטוש לא קוראים אנו
.1978 במאי האחד בחגיגות הושג שכבר לזרמיהם, העובדים
 וחד״ש שלי מפ״ם, אל במיוחד וחבריהם, השמאל ארגוני אל פונים אנו
 כשורת כי להוכיח כדי ובעוצמה כיחד ודהפגץ פעולה לשתף
כישראל. נם וקיימת חייה במאי האחד

!התאחדו הארצות כר פוערי
1 במאי האחד יחי

 שמואל, אמיר ;גבולות קיבוץ יוסי, אמיתי ;גבעתיים מיכה, אמודאי
 גורפינקל ;מגן קיבוץ אריק, ברונשטיין ; חיפה חיה, אשכנזי ;הרצליה
 הוכמן חיפה; יוסף, דואק תל־אביב; ארטור, גולדרייך סער; קיבוץ ליאור,

 זמלר ;תל״אביב חבצלת, ווסרמן ;ירושלים מרדכי, הופ ;געש קיבוץ יוסף,
 חנון, לוין ;תל־אביב יצחק, ליאור ;תל־אביב יעקב, חן ;חולון יצחק,

 מוסקוביץ ;רחובות ורדה, מוסקוביץ ;הראל קיבוץ מושון, ;תל־אביב
 פתר ;תל-אביב ישראל, פוטרמן ;געש קיבוץ מקס, פופר ;רחובות ראובן,

 ; יד״חנה קיבוץ אליעזר, פיילר ; תל־אביב עודד, פילבסקי ; תל־אביב סיני,
 כרם* קיבוץ דב, קולר ;חולון ויקטור, ציגלמן ;יד־חנה קיבוץ פנינה, פיילר
 ;חיפה גרשון, קניספל ;תל״אביב אדם, קלר ;תל״אביב דן, קידר ; שלום

 קיבוץ ישי, שוסטר ;תל־אביב זאב, שטרכמן ; יד־חנה קיבוץ פנחס, קראוס
געתון. קיבוץ אשר, שלומי ;כפר־שמריהו רות, שלוס ;יד״חנה
:לפניות כתובת
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במדינה
)24 מענזוד (המשך

 אירגון־ יושב־ראש עראפאת, יאסר את
ה את לו מסר ואף הפלסטיני, השיחרור

היש הנציגות אז עד שכנה שבו בניין
ראלית.
 על הכרת־תודה, של מיחווה זאת היתר.
 לאיר־ אש״ף אירגוני שהעניקו העזרה
נר אלה כאשר איראניים, מהפכניים גונים

הרצ שליחיו על-ידי כולו בעולם דפו
פהלווי. מוחמד רד׳ה השאה של חניים
 מיחווה. מאשר יותר במעשה שראו היו

 של תגבורת מפני חששות הועלו בישראל
 לאש״ף. קנאיים מוסלמיים לוחמים רבבות
 מכריע חיזוק בביקור ראו עצמו באש״ף

יח שמא תמהו בעולם המדיני. כוחו של
אידי לעצמו יאמץ עורו, את אש״ף ליף

מוסלמית. קנאות של אולוגיה
הש השבוע בסיסית. אי־התאמה

 אזהרה, באיראן בכיר מהפכני דובר מיע
 הוא לאש״ף. גלוייה סטירת-לחי שהיתד,
ית לבל הפלסטיני האירגון את הזהיר

איראן. של הפנימיים בענייניה ערב
 רק ניתן הדובר. התכוון למה ברור לא
 אש״ף כי נראה האזהרה. רקע את לנחש
 המהפכניים האירגונים עם יחסים מקיים

 עם פעולה ששיתפו באיראן, השמאליים
תח והחותריס בו המתחרים אך חומייני,

כעת. תיו
 ברור תהיה, כאשר המיידית הסיבה תהיה

 ובין המוסלמית איראן בין הנשואין כי
 טעות. על מלכתחילה מבוססים היו אש״ף

בסיסית. אי־התאמה יש בני־הזוג בין
קוא זוהי מובהק. חילוני גוף הוא אש״ף

 שבה לאומיים, כוחות של גדולה ליציה
 ואנטי־דתיים, דתיים זה בצד זה דרים

המוס האחים חניכי ונוצרים, מוסלמים
ה הקנאות מושבעים. ומארכסיסטים למים
 לו זרה ואנשיו חומייני של השיעית דתית

לגמרי.
 אנשי כי ברור אללה. כשם הרג
 גם שמאלנית בשפה לדבר הנוטים אש״ף,

 באי- להם מחפשים אנשי־שמאל, כשאינם
 ממה. שפה הדוברים בעלי־ברית ראן

 הנוצריים החילוניים, היסודות כי וברור
 חיבוקו מפני חוששים י באש״ף והמתונים

 בשם אנשים בסיטונות ההורג מישטר של
אללה.

 ים- בוודאי ואש״ף איראן בין היחסים
 שיחדור חומייני, בעיני להתקיים. שיכו

 נשאר היהודים מעול המוסלמית ירושלים
נסתיים. ירח־הדבש אך מקודשת. מטרה

פירסז□
השלום בא הנה

 השלום למהלכי כמקביל
סרט■ במצריים הזפק

ישראלי סירסוכזת
ה את אריאלי פירסום בעלי כששמעו

 קמפ־דייוויד, ועידת של הסופיות תוצאות
 זורח דובק, למנכ״ל טלפון מייד הרימו

 סירטון־ במצריים להפיק לו והציעו גהל,
לרעיון. נדלק גהל לסיגריות. פירסומת

 שלח הוויזות, בעיית על להתגבר כדי
 בוטש, הסרטים איש את למצריים אריאלי

 בוטש, קוריאי. דרכון ונושא בישראל החי
ה אנגלי. צלם־סרטים אליו צירף מצידו,
 צורכי-צילום, מלבד איתם, לקחו שניים
טייס, סיגריות של ענקית חבילה

 והצלם בוטש הסתובבו שבוע במשך
הני על בסירה שטו הם מצריים. ברחבי

 בסיגריות האחרים הנוסעים את כיבדו לוס׳
 תוצרודהארץ. את מעשנים אותם וצילמו

 את המצלמה קלטה המפורסם גרופי בקפה
 בסיגריה מקנחים כשהם העוגות, אוכלי

 הפי- בסביבות בעלי־הגמלים גם ישראלית.
בסיגריות. כובדו ראמידות

 לארץ השניים חזרו רב חומר־גלם עם
 של מעודכן נוסח העריכה. במלאכת והחלו
 שלום, יבוא כשיבוא, חפר, חיים של שירו
 טיפולו את שעבר אחרי לצילומים, צורף

 מצרי נגר אשרת. קובי של המוסיקאלי
 הסיגריה. שם את ענקיות עץ מאותיות יצר

 הפירא- רקע על האותיות את צילם בוטש
מידות.

 שנחתם לפני סיימו העריכה מלאכת את
 חתימת עם שעבר. בשבוע הסכם־השלום,

 הסרט, של העתקים עשרות הוזמנו ההסכם
הארץ. ברחבי להקרנה והופצו

 שנקרא בסירטון, השבוע צפו אלפים
 טבעי, דבר זה היה כאילו השלום, בא הנה

במצריים. ישראלי סרט להכין
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