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במינו. מיוחד במצב מדובר כאשר

 מהפיר־ שזועזעתי היא האמת
 ושנכתב בשמי, כביכול שהיה סום

 אך גל. אברהם הפרקליט על־ידי
 הדבר ממני נבצר להגיב כשרציתי

 איומים ביניהן סיבות, כמה בגין
 שחלק להודות טוב עכשיו חיי. על

בזמנו. אותי הרתיעו מהאיומים
הב הדברים את לציין ברצוני

: אים
בז פרקליטי עם דיברתי אמנם

 כמה על להגיב הצורך על מנו,
 כאשר בשמי שהתפרסמו פירסומים

ש מה אבל במעצר־בית. הייתי
 הציונית התנועה על בשמי פורסם

תנו על (כביכול) שלי והביקורת
הפלסטי הלאומית השיחרור עת
ומנהי מאבקיה — אש״ף — נית
 ביקורת שום אמת. היו לא גיה,
 זהותי עמנו. במנהיגי הטחתי לא

לד תמשיך היא, ורק הפלסטינית,
 בה לדבוק אמשיך ואני בי, בוק

וב בה. גאה אהיה ותמיד לעולם,
 כאשר לו יקראו — אש״ף עיני,

 ממשיך — בישראל לו יקראו
 של היחיד הלגיטימי הנציג להיות

התנ יהיו הפלסטיני, הערבי העם
יהיו. אשר והנסיבות אים

 סליחת את מבקש אני ולבסוף
 שהופתעו עמי, ובני וידידי חברי

ההוא. מהפירסום
מוסמוס כפר אגבריה, מסעוד

• ב שפירסס למיכתב בהערה י
 נכתב גל אברהם עורך־הדין זמנו

הטני את מבין הזה״ ״העולם :אז
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ד רי דנוז די
כרתים כאי ע משו בטיול

י שלך בטלוויזיה נוסף ערוץ
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ס ר בעתא

תמיד שותקים הדגים
לא הפלסטינים לא, הציונים

 מיש־ לי חסר אך נכון, ההסבר
 לתנועה הסיבה גם שזו אחד: פט

אי הם גם הפלסטינית. הלאומית
כדגים. בהם שינהגו רוצים נם

תל-אביב קורגט, אלי

י כ׳צזר ־ רעצוד
 של נוספת משמעות על

הבחירות. תוצאות
אימים, עלינו שהילכו אלה כל

 לכאן, או לכאן להכריע חייבים כי
ו כיפי-נפש לשחק אפשרות ואין

הג הגוש לטובת להצביע חייבים
 מה היום? הם היכן המערך, דול,

מא את יגשימו וכיצד ו מעשיהם
האידיאולוגית? ותפיסתם ווייהם

ומ מכאן קרחים נותרנו כולנו
 המערך מידי נשמט השילטון כאן.

רח־ ו״הסוציאליסטי״ ״השמאלני״

יהם קורא
אימים הילכו

שמא מפלגה גם אך ליצלן, מנא
לנו. אין באמת לנית

ה לעצירה היחידה האפשרות
 במאבק להמשיך היא ימינה סחף

 הפוליטי, ולמימסד לכנסת מחוץ
ולהד הקרעים את לאחות ולנסות

השברים. את ביק
תל־אביב יהב, דן

וק\/ז\/
 ש־ לקריקטורה מאוד דומה והיא

ב שם הייתי בשבועון. פירסמתם
תצ לכם שולח ואני שעבר, שבוע

כזאת. כרזה של לום
תל־אביב אכיכי, הרצל

ד י ח א י ל צ ה ל

להתאמץ בל■
ה״ על המערך יתגבר פיצד

ב יותר הרבה מבינה לא גנציה
ו ד,עמך מאשר בחירות

בני־ברק שיבק< שימשון

א ם ל דגי כ
שהציו כתב אבנרי אורי
 אחת, רגל על בולה, נות
רו אינם שהיהודים היא
 שביג- בדגים, לחיות צים
להת אפשר שתיקתם לל

באכזריות. אליהם ייחס

אדמוני גדילי של קריקטורה
בצפון שבוע ובאותו •

 האלקטוראליות בעיות
ז לשילטון־נצח ויזכה שלו

 בדרך־כלל הצביעו המערך בעד
 ואינטליגנציה. מבוססות שכבות

 כלל בדרך הצביעו הליכוד בעד
 ועדות־המיזרח. החלשות השכבות

ש חוק, להציע המערך צריך לכן
השכ בן של קול הבאות בבחירות

 כמה פי שווה יהיה החזקות בות
 החלשות. השכבות בן של מקול

כי להסביר המערך על יקשה ואם
 את לשאול עליו זאת, עושים צד
 רב ניסיון יש שלה ההסתדרות, פי

וקיפוח: הפליות בעניין
 קיפוח יצרה ההסתדרות )1(

 של שונות קבוצות בדמות ממוסד,
 קבועים־ ,זמניים עובדים : עובדים
ו חצי־חודשיים קבועים יומיים,

וכר. חודשיים,
 מקבלים החזקים העובדים )2(

החל של מזה פי־כמה גבוה שכר
שים.

 החזקים של תוספת־היוקר )3(
 החלשים, של מפו בהרבה גדולה

 תוספת־היוקר שבהם מיקרים ויש
 מכל יותר גדולה חזק עובד של

חלש. עובד של שכרו
 שעה בקיץ עובדים החזקים )4(

יו גדולה פנסיה ומקבלים פחות,
החלשים. של מזו תר

האינטלי־ האם — האמת ולמען

זיק שד הקריקטורה
2291 הזה״ ״העולם

 זה.״ מיכתב לכתיבת שהביאו עים
הדב נכתבו מדוע מובן עכשיו

הללו. רים

לאצבע מאצבע
הקריקטו שואב מהיפן
 את השבועון של ריסט

ן רעיונותיו

 הגליל באצבע חולצות המון על
אל צייר של קריקטורה הודפסה

פלאקטים, על גם שהופיעה מוני,

ענד לא
הב הבחירות במערכת

 שלא בגין מנחם טיח
 ב- קטיושות עוד יפלו

קריית־שמונה.
 למחשבה, בי עוברת חלחלה

הב אילו כאן קורה היה מה
 בגין מנחם ראש־הממשלה טיח

 יהיו שלא הבחירות, במערכת
 במדינת־ תאונות־אוויר עוד

 רעי־ עוד יהיו שלא ישראל,
כולירה. מגפות או דות־אדמה

ירושלים דיין, הגיה
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 המרשים הבמה עיצוב עבור
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