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מכחכים
ת! כו ל בז וז״כ ש
מס־ הליברלים ח״כ של פועלו על
מיפ־״ בכתבה שהוזכר בדיאן, טב

הזה" (״העולם מים״ בכוס לגה
2187.(

 במים- הכוחות ביחסי בקיאים אנו אין
 את לציין ברצוננו אולם הליברלית, לגד,

 במיסגרת בדיאן, ח״ב של המבורך פועלו
 העבודה ועדת יו״ר כממלא-מקום תפקידו

 מטפל זו במיסגרת הכנסת. של והרווחה
 בפניות וביעילות במסירות בדיאן ח״ב

 הציבור בפניות בטיפול התמדתו הציבור.
 לשבח. ולציון להערכה ראויה זמן לאורך
בדיאן ח״ב רבים, לח״כים פניותינו למרות

כדיאן גוסטב ח״כ
!״המועמד ״הוא

 בפנייתנו, בטיפול שהתמיד היחיד הינו
 של מיוחדת ישיבה כך לשם בינם ואף

בהש הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת
בדבר. הנוגעים כל תתפות

 במים- והיסודי המיקצועי פועלו לנוכח
ולשר־ד,או לראש־ד,ממשלה פנינו זו, גרת
 לתפקיד בדיאן ח״ב את למנות בבקשה צר
 משוכנעים אנו והרווחה. העבודה שר סגן
 לתפקיד ביותר המתאים המועמד הוא כי

זה.
שפיגלמן, וחיים מוטרפרל יחיאל

אשדוד נמל הגימלאים, ועד בשם
 פועליו על דעה הביע לא הזה העולם •
 מעמדו על דיווח אלא בדיאן ח״כ של

המיפלגה. בתוך

ה מ ח ל מי טן ה ר ס כ

פיקוד אלוף של דגריו על ועוד

 אבנרי אורי ח״כ של הזעם דברי את
 היום התוכנית במיסגרת האלוף, דברי על

 אילו עושים, היינו מה :שאל הוא הזה.
 אזרחיה את מכנה ארצות־הברית היתד,

״סרטן״. היהודים
 תושביה את מכנה אינה ארצות־הברית

 פשוטה: מסיבה כאלה בכינויים היהודים
 דבר, לכל אזרחים הם היהודים אזרחיה
 לצבא מתגייסים ארצם, בפיתוח עוזרים
ארצם. באוייבי תומכים ואינם

 על כאלה דברים לחשוב אפשר כיצד
? ערבים

ישי בצד,״ל, אי־שירות באש״ם, תמיכה
 במצב והלילה, היהודים אדמות על בה
חמישי. גייס להוות עלולים הם מילחמה, של

 הצדק ״אנשי מדוע אבנרי, מר אגב, דרך
 עקרו כשערבים פיותיהם סתמו והשיוויוך

 עוז, מיגדל בקיבוץ אפרסקים עצי מאות
 עקרו כשאלמונים השמיים עד זעקו והם
7 ערבים של גפנים כמד,

 פלסטינית במדינה תומך אדוני, אתה,
 יותר יחיו כיצד ועזה. שומרון ביהודה,
 מבלי כזו, במיני־מדינה תושבים ממיליון
ב להתפשט חייבים יהיו הטבע שבדרך

 תפתור לא פלסטינית מדינה ז מערב כיוון
 תחת ותהווה, בעיות תוליד אלא בעיות,
ה המדינה על איום סובייטית, השפעה
ציונית.

חולון כהן, אזין

 את בחריפות מגנה הדרוזי היוזמה ועד
 פיקוד אלוף של הגזעניות התבטאויותיו

הער האזרחים על בן־גל, אביגדור הצפון,
 בלב ״סרטן דבריו לפי שהם בגליל, בים

המדינה״.
 בכירה שאישיות הראשונה הפעם זו אין

 לנו זכורות כזו. בצורה מתבטאת במדינה
 זבולון החינוך שר של התבטאויותיהם

 ושל שרון אריאל החקלאות שר המר,
קניג. ישראל הצפון, מחוז על הממונה
ביש הדרוזית הערבית העדה בני אנו,

 הערבי מהעם נפרד בלתי חלק שהננו ראל׳
 דורשים אלה, התבטאויות מגנים הפלסטיני,

 מתפקידו בן־גל האלוף את לפטר בתוקף
זו. גזענית מדיניות ולהפסיק

הדרוזי, היוזמה ועד מזכירות
שפר־עס

ם ק שלז ר ס

 היסטוריים שמות בעלי תאומים
בשלום. אמון אי מביעים

 / וקורא: מכריז שוב ראש־ד,ממשלה
 ובינתיים / ״1 אלוני־מורה הרבה יהיו ״היד,
 מצב את ״סקור / לבר־לב: מורה אלון

 / למערק חבריהם וכל / השוטף.״ הביטחון
 ועונים / המערכה) (סליחה, המערך נוטשים
 על ״אוטונומיה / תמימות: של בטוהר

 פשרה — החליט העם / תמות. גופותינו
!״טריטוריאלית

/ !מטרלל ״זה / הילל: נבוך ומקשה

חקק וכיפור הרצל תאומים
חרק״ נקש ״מקור

בן־גל, (״יאנוש״) אביגדור הצפון,
ישראל. אזרחי הערבים על

שמעתי באוגוסט, 9,־ד החמישי, ביום

 ובלעדיכם / הזה השלום בעד הצבעתם הרי
מחייך, פרס אבל / לחוזה.״ הוא היה לא
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