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לחנוכה:

)המשך מעמוד (14
בנו בן ו 23*1קאסם ,שנהג במכו 
נית ,מת מייד.״
אחרי תיאור עובדתי של ה 
פיגוע ,הוסיף העיתון:
״ יוסוף אל־חטיב ,שמקורו בכפר
בילעין ,אינו אהוב על בני כפרו.
כפי שנמסר ,איש לא בא לנחם
את מישפחתו .היתה לו היסטוריה
ארוכה של שיתוף־פעולד .נגד בני
עמו — תחילה עם הבריטים ,לאחר
מכן עם הירדנים ,ולבסוף עם ה
כובשים הישראליים .לאחרונה היה
מעורב בעיסקי־קרקע ,והשתמש ב־
מיסמכים מזוייפים כדי לתפוס אד
מות מבעליהן הפלסטיניים החו 
קיים ולמכרן לחברות־קרקע ישר 
אליות .הוא השתמש בעזרה ישר 
אלית כדי להפעיל לחץ על מוכ
תרים וכפריים אחרים כדי שיצ 
טרפו ■לסניף שלו של הליגה ה 
כפרית ,שהוקמה בחורף האחרון.
״באחד המישפטים שבהם היד,
מעורב ,הוציא בית־מישפט אזרחי
פסק־דין בגדו .יומיים אחרי כן
סגרו השילטונות הצבאיים הישר 
אליים את השטח ,בטענה שהוא
דרוש למטרות צבאיות.
״ההתנקשות באה אחרי שלושה
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הכרזה שנשאה כהפגנה נגד סגירת ״אר־פג׳ר׳׳
העתונות הפלסטינית במצור

עם בחירת מזב״ל מיפלגת העבו
טיסה כדי לדבר אל לב פורעי-
החוק .זהו המערב הפרוע האמיתי ,דה נגמרו ההתכתשויות הפנימיות
ויש להיערך ליציאה לדרך העם
לפני היות השריף.
והמדינה .במערכת הבחירות נגנזה
תל־אביב
קנדל,
אהרון
תוכנית הסוציאליזם מחשש לבריחת
השכבות המתעשרות מד״ש לשע 
בר ,ורווח זד ,יצא בהפסד השכבות
החלשות ,שנדחפו לליכוד .תנועת־
העבודה צריכה לבצע בתחומי ה
הסתדרות המצוייר ,בשליטתה אח
מי מפחיד ומי לא מפחיד.
הסוציאליזם )נוסח ישראל( — עכ
ארבעה סיוטים היו לי.
שיו .בלי פיקפוקים ובלי התחכ
פחדתי שיום אחד יזניחו הרו 
מויות ,ולא לפי דוגמות ממדינות
סים את העימות עם המערב ,את
אחרות.
הריב עם סין ,את לך ולנסר ,ואת
אפגניסתאן .אז הם יתלבשו עלי 
יש לבחור בשיטות כאלה שיתנו
נו עד הנץ האחרון .יאסר ער־
לאזרח ולפועל את ההרגשה שהוא
פאת יתגייר ויוכרז מלך יהודה,
אדון המדינה ,כאשר במילא הם
שומרון ופלשת .הרב גורן יהיה
נושאים בעול קיומה הכלכלי וה
הכהן הגדול ,ורב נטורי-קרתא קו 
ביטחוני .יש לצמצם את המינהל
מיסר לענייני חוץ. .
ושיכבת הבזבזנים ולהגדיל את ה 
אני מצפצף על הסורים!
 .ייצור .יש לשפר את תנאי-ו־,עבודה
מלך שרון
אבל הקובנים ,איזו סכנה ! הם
ואת הסיפוק של העובד ממנה .יש
יכולים להופיע ביום בהיר על
להעלות את רמת־החיים של כל
חוף־הכרמל ,כולם חמושים בקני-
השכבות המקופחות וד,חלשות .יש
סוכר .ירביצו לנו מכות רצח ויכניסו את כולם לחוות קולקטיביות
לאפשר את חופש־הפרט אם אינו
לגידול טבק .העולם יתמלא סיגרים הוואנה ״מייד אין יזראל״.
רוצה להצטרף ,אולם למנוע את
אני גם לא נבהל מן הסעודים.
פגיעתו ברוב.
מדאיגים אותי הרבה יותר הפיזרח־גרמנים .עוד שביתר ,ב
עמי ליבנה ,עין־חתד מאוחד
אל על והם יחליטו לעשות סדר אצלנו .הם אפילו לא יטריחו את
•
•
•
עצמם עד תל־אביב .נקבל אולטימטום :עליכם להקים ממשלת
ליכוד לאומי ! זהו .ורבין יהיר ,הקומיסר להסברה והשכלה רעיונית.
 1.,ען ?י■ אח...״
את העיראקים אני בכלל לא לוקח ברצינות .כבר הראינו להם !
אבל הצפון קוריאנים ,או ,או ,או! כל אלד ,שיש להם עיניים
אורי אבנרי מעיר על ה 
אלכסניות מסוכנים ביותר .זד ,היה הסיוט הבי קשה .בבוקר הת
ביטויים /׳יש לי את״ או
עוררתי כולי צהוב.
״אין לי את״ שהם ״שיבוש
אבל לא אלמן ישראל .יש לנו אריק שרון מלך ישראל .הוא
מגעיל שחדר גם לשפתם
נסע לאמריקה וקנה לנו פוליסת־ביטוח נגד כל הסכנות .לא כמו
של כתבי הטלוויזיה וה־
מרידוד שמדבר שטויות — הוא עושה אותן.
ראדיס מי שמתייחס אל
עכשיו אני יכול לישון בשקט .אריק תודה.
השפה שלו כמו אל זבל
צכי מרום ,רמת־השרון
— השפה תתנקם בו.״
)יומן אישי ,״העולם הזה״
שבועות של אי־שקט כללי
.(2308
בגדה סוציא*דיזם עסעויו
המערבית כמחאה על כפיית האו
טונומיה ,המינהל האזרחי והלינות
רבים ,ובהם משכילים ומשכילות,
במיפלגת העבודה נגמרו
המריבות ,ואפשר לצאת ל־ נכשלים בכך .עשיתי לעניין בלק 
הכפריות .ב־ 10בנובמבר שימש גם
דרן ,כך מציע לה הקורא .סיקון לשיפור הלשון שלי )ערך
בישארה קומסיה ,ראש הליגה ה
כפרית בבית־לחם ,מטרד ,לפיגוע.
״אין לי את״( ואני מוסיף לעשות
לכך בשיעוריי ובהרצאותיי .והנד,
קבוצה אלמונית ניסתה להצית את
ביתן בבית־צחור ,אך לדיברי מש 
נצנץ עוד רעיון במוחי בכיוון זד:,
קיפים ,לא היו נזקים.
הימים האלה הם ימי אינפלאציה
)נפחת — לפי הצעתו של הסופר
״לפני כן תקפו מפגינים את
משה שמיר( והבאנקים בימינו הם
מוצטפה רודין ,ראש הליגה הכפרית
מקומות המפגש הפופולאריים ב
הראשונה ,שקמה בחברון .הם יידו
יותר .מדוע לא יפרסם איזה באנק
אבנים במישרדו במרכז העיר ו 
גדול ,שיש לו כך וכך מאות סני 
קראו לו ,משתף־פעולה׳ .הוא ניצל
בידי הצבא הישראלי.״
פים ,את המודעה הזאת:
עד כאן מד ,שנכתב באל־פג׳ו.
יש לנו הכול )לא את הכול( לכל
הסתה היא לומר שזו הסתה.
אישה׳ ואיש!
נ.ג ,.ירושלים
יש לנו הכספים בשקל ,דולאר,
■ל״יש !
יש לנו האפשרויות לכל מיני
״צמודים״ !
המערב והפרוע
יש לנו ד,פקידות־ד,פקידים הכי
נחמדים !
המצב בימית מדאיג מאוד
אלינו בוא ותעשיר ,ראה ,לא
את הקורא.
תתחרט !
וגם תלמד שאין לומר ״יש לנו
בימית מותר לפלוש לבתים .ב 
את...״
ימית מותר לבצר את העיר נגד
הצבא .בימית מותר לשרוף בתים.
השימוש בפזמונת הפרסום הזאת
בימית מותר הכל .שם אין חוק,
מותר לכל באנק שירצה ,חינם
לשונאי סיוון
אין דין ואין דיין .לשם נכנסים
אין כסף!
שרי־צבא בזחילה ושרי־ממשלה ב־
ראובן סיוון ,ירושלים
את מה ?
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• כל שרותי סדר־צילום )עברית*,אנגלית(.
בצוע מיידי של עבודות דפוס בטיב
מעולה.
• מבצעי פרסום והפצה.
• מחירים מיוחדים לבעל העסק הישראלי.
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