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 בין רגליו את למות החליט חס־ של בעידודו
 חיים גיור. למכור ולנסות העיתונים מערכות

 ודיה אומר, ממוקד. העולים עיתון עודד זרוק.
 עזריאל ואתר־כר עמדה מנעו שנעה הראשון
 שמונה היו שבוע, תוך וכד. ממעריב קרליבר
עבודות. אגלו שהומיגו עיתונים

 היום. עד עובד הוא ושם לוזארץ, עבד 1962ב־
ה בואו מיום מ  אלף 30ל־ קרוב פורסמו י
 רק התגבש שלו יטיהפול קוה שלו. רותקטוקרי

 הרגשתו, לפי והיום ששת־הימים, מילחמת אחרי
 מתאים בדיוק הארץ מוסרם. שמאלה קגת הוא
וו. מבחינה לו

מי ט סטג ב מ  קל היה לא לזאב גי.ש ב
אותו. שתייצג הקריקטורה את לבחור

 בנושא עתיים כולד מתוך המש בחר קודם
 על אחת ,ארליך שמחה של מותו על אות למוז,

המוצגת וו ואת בגין מנחם של הדועכת מנהיגותו
-־ •* ■ ־ —  ן ■ ............. ■ ̂ 1 | ̂ .ן §0■*  שיכולה ?דיקטורה דעתו. לפי שאץ, סאחד כאן.

ת השנה את לשקף ל  קריקטורה בחר הוא מ
ה את ששמה שד  השאיר בגין השגר- סוף על מ

 וזה אומר, הוא למסת המיכגסיים עם מלם את
ת של המרכזי מושא מנ  ממילחמת חוץ במובן ו
למון.
בעיניה.תמיד. שבה היא גמדית מבחינה גם

לטרגדיה העיקרי האחראי הנא שיח רק(.מושילך): סושיקמושייק

סוכר עדיין הימרר שילה(.עררה־־): יעקב
 כאלה כעכודותי, פגמים מוגא אני עני במבט

בהם.* הרגשתי לא העשייה שבלהט
 שעשה מהדברים מדוגה הוא אין בדו־ד־כלל

 מהעיתון מת מתר דבר יש מוסיף:.אם והוא בעבר
אתמול.' של הטורהקריק זו אתמול, של

או: מושיק ^
המתדגס ^

 הוא לין, סושיק דבר, של קריקטוריסט ך•
 בקיבת נולד הוא שבחבורת !הגעיר 1

 שם והי שנית 33 לפגי רחובות שליד נגר־סירגי,
 היה ואילו בבצלאל שנים ארבע לש־ המת עד

ת עוד עט לומד  בוגר המם נחשב היה ענ
בצלאל.

 את למעשת מגשית הוא בדבר בעבודתו
 המשק לקופת מכניס הוא שכרו את ילדותו. והיום

 וממונה לרישום בחוג מדריך הוא שלו ובתורנומת
חדר־האוכל. של והמודעות הכרזות על

 ריגשי באופן מתר בפוליטיקה מעורב הוא
 והוא לו מכאיבים הדברים מיקגועי. מאש־

ומזה על ומם מומו לא לציור. הכאב את מתרגם

 שלו ענודות שיפיץ אמריקאי, סינדיקט עם
 מה — בגפודאמריקה עיתונים בנדסססג
החוגת׳ בארץ.פרץ שקוראים

הוא שלו החלום צייר. להיות חלומות לו אין

שילה

 אכל פוליטי, קריקטוריסט להיות להמשיך
קריקטורה לצייר שבומכליוסאדזד למצב להגיע

 כדו הפחמקאות תופרי שביתת על פוליטית
אמן. נס־־צמנת

 הי לא למושיק באבסורד. הזמן כל
 או שתייצג הקריקטורה אז לבחור בעיה שום
 ורגז מכולם הגדול ונושא דעתו, לפי כאן.

 והמו למון מילחמת ספת ללא הית מכולם
 ח ונא שדון של כדמותו בחיי־אדם. ששולם

הזאת לטרגדיה ועיקרי האחראי את
 בנו׳ עסקו השגה מעבודותיו אחוז 60 כמעט

 בישראל פוליטי קריקטוריסט .להיות לבנון.
 או מיקצוע כאיש באבסורד. הזמן כל לחמת
 הבלתי־ח השפע על בהנאה הידיים את מחכך

 הגידו שאותם אלא פוליטיים. גירויים של
ישס אזרח של אישית טרגדיה הם ממש

שילז יעקבואדם.'
פקודי בלי
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