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 הפגנה בכוח למנוע כשהתכונן צולס מעריציו, מוקף כהנא, מאירמי? נגד
 הרעיון על ויתר הוא ואיקרית. בירעם עקורי למען שקטה חוקית

 שעיקר זו פעולה הוכיחה אחרות, פעולות כמו החסונים. המפגינים אלפי את כשראה
הערבי. בטירור למילחמה לא בארץ, השילטון סדרי להפרת נתונות כהנא של מחשבותיו

 שקמו הגרמניות, החופשיות״ ״האוגדות אנשי
111 11/1111 11111 1  בגבול, הפולני״ ״הטירור נגד להילחם כדי 11 1/
 האוגדות אחת מפקד :מימין הפנימי״. האוייב ל״דיכוי לפלוגות־רצח במהרה הפכו

 מניפים האוגדות חברי :משמאל השמאלי). בצד הזקנקן (בעל ארהארד הקפיטן העיקריות,
 הדימוקרטיה. את לחסל שנועדה בברלין, 1920ב־ קאפ״ ״הפיכת בימי לאומני דגל

חמושים. והיו המילחמה, מעודפי מלאים, צבאיים מדים לבשו האוגדות חברי

לטי״ האחריות את מטילה ...ישראל
 לטירוריס- המאפשרת ממשלה כל על רור

לפעולו כבסיס במדינתה להשתמש טים
ם... ה תי

יכולה ממשלח שכל קובעת ...ישראל
ו 16 ב

בגבו המרוכזים הטירוריסטים את לדכא
 אינן הערביות הממשלות אולם לותיה.
 מפני הטירוריסטים, נגד לפעול מעזות
ם... בקרב פופולריים שהם מוני  הה

אד על פשעים שביצעו ...הטירוריסטים

 בקא- טל וספי רצח כמו —־ ערבית מה
 בבתי- אוכסנו אלא נכלאו, לא — היר

ם... מלון מפוארי
לממ היטב ידועים הטירור ...ראשי

חופ מסתובבים הם אבל ערב, שלות
. שיים . .

האח במלוא נושאות ערב ...ממשלות
ה ברחבי הטירוריסטים לפעולות ריות

 מדינות של בריבונות הפוגעות עולם,
ה של המקובלות הנורמות ובבל רבות

התרבותית... חברה
 בחודשים נאמרו ודומיהם אלה דברים

 שרי על־ידי ללא־ספור פעמים האחרונים
העולם. ברחבי ונציגיה ישראל

 הסיסמאות כל הפכו השבוע
 ממשלת נגד כתב־אישוס האלה

 כל את עשתה היא עצמה. ישראל
המח ככל והתחייבה המעשים

 את האשימה היא שבהם דלים
הערכיות. הממשלות

 משל גאוני ערבי סוכן כאילו זה היה
 בצורה להתנהג אותה והכריח בישראל,
היעי דברי־ההסברה את מתוכן שרוקנה

שלה. ביותר לים

לטירוו ומחסה סעד
 ססוז־״ רשת נתגלתה י־ננראל ך•

מזויינות. טירוריסטיות קבוצות של
•  את פומבית עצמו על שקיבל האיש י

 — כהנא מאיר — זו לרשת האחריות
הת לחקירה. נעצר לא ואף נאסר, לא

 גלוי פחד מתוך בכפפות־משי, אליו ייחסו
ה דעת־הקהל של שלילית תגובה מפני

חופשי. להסתובב המשיך האיש לאומנית.
 פעילה בהשתתפות שהואשם אדם •

שו בפני הובא — מעשי־טירור בהבנת
 בבית־מלון, אותו לשכן ציווה זה אך פט.
למגוחכים. שילטונות־הביטחון את הפך שם

ש אמר שלא הודיע שר־הביטחון >9
 הטירוריסטית, הקבוצה את ״ישבור״ הוא

ויהודים. ערבים בין לאלימות שהסיתה
 הטירו- האירגונים חברי עשרות י•

במדי חופשיים להסתובב הוסיפו ריסטיים
 לחו״ל שלחו שכבר שנתגלה אחרי גם נה.

 של קודמים מישלוחים ארבעה לפחות
אד על פעולות־טירור לביצוע כלי־נשק,

 דיבר הפרת תוך ידידותיות, מדינות מת
ה העולם עם קשר ותוך וחוקיהן, נותן

בהן. הפלילי תחתון
 לנוחיות בחו״ל, בהרחבה פורסם זה כל

 שיכלו הערביים, שופרות־התעמולה כל
כאוות־נפשם. כך על להסתמך
 הקרקע נשמטה כך כדי תוך
 וההסברתי המדיני למאמץ מתחת

כ כדיוק הטיהור. נגד הישראלי
 לקבל סות־םוף התחיל כו רגע

רבתי. תנופה

למי? - הנשק
ח שנרמה פרשה ך■ נ ״י  ס״י- היתד י

מאוד. מה 1 1

 של מישלוח תפסו שילטונות־הביטחון
לאמריקה. שנועד נשק,

נש לכן קודם שככר נסתבר
 והגיעו כאלה מישלוחי־נשק לחו

 סידורי־הכי־ למרות — לתעודתם
 כ־ ,כביכול ה״אבסולוטיים״, טחון

לוד. נמל־התעופה
 הגוף על־ידי לאמריקה נשלח הנשק

 •שכבר גוף — יהודית להגנה הליגה הקרוי
 פעולות של ארוכה שורה בביצוע הודה

 בעיקר שונים, גופים נגד והטרדה טידור
נח השאר בין בארצות־הברית. סובייטיים,

 למות שגרם במעשה־טירור הליגה שדה
 אמ־ אמרגן של במישרד חף־מפשע, אדם

ריקאי-יהודי.
 ב־ זד, מיובא בנשק צורך מה בשביל

? ארצות־הברית
תעלומה. זוהי

מכי פרטי. נ-שק מלאה ארצות־הברית
 ו־ עודפי־מילחמה חוקית. היא הנשק רת

 התחתון העולם בידי מצויים נשק־שלל
 באותה להשיגם ואפשר עצומות, בכמויות

בישראל. אצבעות־חאשיש כמו קלות
 להגנה הליגה — כן על יתר
התח לעולם כגלוי קשורה יהודית

 עצמו כהגא מאיר האמריקאי. תון
מ אחת מנהיג של לצידו הופיע
 הגדולות בנופיות־המאפייה שלוש

 אדם — קולומכו גיו־יורק, של
 כל- מחסני־נשק עומדים •שלדישותו

 אנשיי הרגו ושאנשיו תי־מוגכלים,
מתחרות. כנופיות

מיש המיובא הנשק מד, לשם כן, אם
? ראל

 באמצעי־ שלו מהופעות־הראווה באחת
הו את שהזכירו הישראליים, התיקשורת

 בטלוויזיה הערביים הטירוריסטים פעות
ה בידי -שאין בהנא מאיר טען הערבית,

 ועל באמריקה, נשק לקניית כסף ליגה
מישראל. להביאו צורך היד, כן

ב משופעת הליגה גמורה. שטות זוהי
יהו אילי־הון מאחוריה עומדים כספים.

 מולטי״מיליונר איל״בורסד, וביניהם דיים׳
 ביד לתרום מוכן שהוא פעם לא שהכריז

כזאת. ״לאומית״ לפעולה נדיבה
 זו. לתעלומה קל פיתיון אין
 ששולחי שהועלו: הסכרות אהת

 לצורכי כו לסחור התכוונו הנשק
אמרי לגורמים ולספקו ביזנס,
שהבו כנשק המעוניינים קאיים
 לא (אה.כי.איי.) הפדרלית לשת
מקורו. את לגלות תופל

עצרה לא המישטוה
 המישטרה התנהגה •שעת״הגילוי, **
( ביותר. המוזרה בצורה *

 פוליטי־פלי- גוף בכל מדובר היד, אילו
 במקום בו נאסרים חבריו כל היו אחר, לי

 הגוף ארוכות. לתקופות לכלא ומושלכים
 בלתי־חוקי, כגוף מייד מוכרז היה עצמו

 פלילית. עבירה מהווה בו החברות שעצם
לכלא, שחורים פנתרים נזרקו בישראל


