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 ללא בארץ להיות אוכל כיצד
 לשכור צריך אני כאשר עבודה,

 1 לחודש דולרים 200 שמחירה דירה
 שאוכל גורם או גוף אף אין האם
אליו? לפנות

 עבודה, אסיר מיליק, ישראל
חיפה הקישון, בית־מעצר

אמת תפ־11ע
מהח מתרגש לא הקורא

 מזכ״ל שבין הגידופים לפת
ושר־האוצר. ההסתדרות

 ומז״ ארידור, יורם שר־האוצר, י
נאב משל, ירוחם ההסתדרות, כ״ל
ב מדובר כאשר רק בזה זה קים

 וב־ לעיתונות מפוצצות הצהרות
 כאשר לכלי־התיקשורת. ראיונות

 כמו ממש, של בעניינים מדובר
 ביניהם מתגלה ורווחים, שכר כסף,

מופלאה. תמימות־דעים
 החדשה, מדיניותו פי על ארידור,

 תוספת לתת דעתו על עומד אינו
 משל, ירוחם ואילו ,100;,־/״ של יוקר

עו שלא בוודאי העובדים״, ״נציג
 שהוא דבר לדרוש דעתו על לה

 שניהם הם לפועלים. טוב כל־כך
 שנותנים לאלה קודם־כל דואגים

שמקב לאלה ולא המשכורות, את
אותן. לים

חיפה כחלון, אכי

ארידור אוצר ושר־ משל מזכ״לויחובישר. ומן השזפטים
המשכורות לנותני דואגים

שופ־ על הכתבה בעיקבות

 ליד רעב שובת כהן יהושע כי מודיעים ובטלוויזיה ברדיו
 לדור שייך כהן יהושע מימית. הצפויה הנסיגה נגד במחאה הכותל

לח״י. ממפקדי ולנופיה, לארץ קשור אדמה, איש נפילים, של

חקק והתאומים כהן יהושוע
הנפילים דור

 יודע האיש את שמכיר מי כהן. יהושע של לליבו מבינים אנו
 של דרכה בצדקת ואמונה לארץ, עזה אהבה שורה מעשיו על כי

 הזאת הנסיגה את הציונות. מן נסיגה היא מסיני הנסיגה הציונות.
זאת. מחאה לבטא רעב שובת כהן יהושע לעצור. חייבים

מדי החלטות לשינוי כלי להיות יכולה אינה רעב שביתת אבל
 בליתי־ לשביתת־רעב מתכות אינו כהן שיהושע מקווים אנו ניות.

תך. אייבי ״נוסח מוגבלת  של לשביתות־הרעב שהתנגדנו כשם נ
 כאמצעי שביתה לכל מתנגדים אנו כך משכן׳ ומישע נתן אייבי

פוליטי. לחץ
 מציאות משביתת־הרעב. לחדול כהן ליהושע בזה פונים אנו
 נתן לא הזה העם הפוליטית. הדרך באמצעות משנים פוליטית

 אל בפנייה העם את לשכנע אפשר הנסיגה. למתנגדי רב כוח
שביתת־רעב. של אולטימטום באמצעות לא שלו. ההגיון ואל ליבו

!לשבות חדל ידידנו, כהן, יהושע
ירושלים חקק, ובלפור הרצל

 העליון בית־המישפט טי
)•2322 הזה״ (״העולם

ה הכתבה על אתכם מברך אני
 בית״ משופטי ששני״שליש מוכיחה

ה מהתביעה הם העליון המישפט
 שר־ שאומר מה נוגד וזה כללית,

 תמיר, שמואל לשעבר, המשפטים
הישגיהם. לפי שופטים שממנים

אילת בומברג, אהרון

ה<הז־ו*ו?והט פרח
 אם לבדוק מבקש הקורא
 ח״ב הוא ליברל אמנם

פרח. יהודה הליברלים
חרי בתלונה פרח פנה לאחרונה

 הותר על־כי שר־הביטחון, אל פה
 בכפרי־ לבקר חד״ש של לח״כים
 ארץ חבל והרי שבגולן. הדרוזים

הישר השיפוט חוק תחת נמצא זה
 ישראלים. הם גם והח״כים אלי,
ל חוקית הצדקה אין מדוע לכן,

 בשל האם דפרח? אליבא ביקורם,
 עולות שאינן הפוליטיות, דיעותיהם

 הליבר־ השקפותיו עם אחד בקנה
ד ליות־כביכול

מהתחיה ח״כים :זאת לעומת
 מסיתים בפיתחת־רפיח, מתגוררים

 החלטות* כנגד מרעיתם צאן את
 ועבר־ אלימות מעודדים הממשלה,

 לשיל־ הנתון בשטח זה וכל יינות,
 מה משום יצא לא נגדם צבאי. טון

דיעותיהם חופפות אולי פרח. הח״כ

פרח ח״כ
? ליברל מין איזה

 ? הליברלי הח״כ של לדיעותיו
 שנות בנוסח הדמוקרטיה פרח אכן,

.׳80ה־
תל־אביב יהב, דן

•}8*1 שביתות
יכולות הנשים רק לא
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