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צהלה בחוגים מ דיניי ם
נוכח קבלת ״גוש־אמונים״ לאו״ם

עשרה עיונים עלינו
לארץ הקדושה.
אחד גרוזיני )לא נחשב(
נותרנו רק תשעה.

שימחה ורגשוחדפיפוק הציפו אמש חוגים נרחבים ,עם היוודע דגר
קבלת ״גוש־אמונים״ לאירגון האומות־המאוחדות ,והזמנת אחד מנציגיו
לשמש משקין? בדיון על עתיד הישות־המפדלינאית.
ההצעה להעניק לגוש נגעמד של
משקיף התקבלה ברוב עצום ,ונגדה
הצביעו רק מדינוודערב ,הרפובליקה
הדמיקולית ואי־היונים .מייד עם קבלת
ההחלטה ,הודיע דובר ״גוש־אמונים״
שאירגונו רואה בהחלטה רק את תחי 
לת הדרן• ,שתוביל אי״ה ,לכינון מדי־
נה־מפדלינאית־דתית בכל שטחי א״י,
אשר בה יחיו בשלום ,זה לצד זה,
יהודים ,יהודים ויהודים.

הו קומו היהודים
חוק ג׳קסון התקבל
נצא בזמר אל ארצנו
ארץ ישראל.
*

תשעה ציונים יצאנו
בעוז ואמונה
אחד בווינה התחמק
נשארנו רק שמונה.

משקיפים מוסרים שלאחר שנות־
שפל ארוכות ,בהן התמיד אירגון רד
או״ם לנקוט בעמדה אנטי־ישראלית
בלתי מאוזנת ,מהווה ההחלטה מיפנה
מרשים לכיוון שפיות־הדעת והאובייק 
טיביות.

או״בהעם

עוד טענו הנציגים הערביים שמתן
ייצוג לחוגים לאומניים אלה ,רק יג
ביר את תיאבונם של הקיצוניים.
לשאלת כתבים ,האם אמנם יגבר תי־
אבונם ,השיב נציג ״גוש-אמונים׳,
)ראה תמונה(  :״נכון.״
בתשובה לתשובת נציג ״גוש־אמו־
נים,״ אמרו הנציגים הערביים לכתבנו:
״אמרנו לבם!״
עוד נודע שמישפטנים ערביים עומ
דים לפנות אל בית־הדיךד,בינלאומי
ולהביא בפניו את טענותיהם.
חנן פורץ ,מי שעתיד להיות נציג ״גוש־
אמונים״ באו״ס ,כפי שצולם לאחרונה.

ה שונו ס :ער נר טנק שאיבדנו
במרחמה ־ איבדו הערבים  5טנקים

לא חלילה מכיוון שהמישטרה
התנכלה לו ,או שהעונש שהוטל
עליו הוא ללא שום י חס לחומרת
העבירה שעבר .גם לא בגלל פעי 
לותו הציבורית ,או נכונותו ״לח 
זור למוטב".

־-¥

שמונה ציונים הגענו
לארץ הטובה.
אחד שובת שביתה בלוד,
נותרנו רק שבעה.

הו ..........
שבעה ציונים אנחנו
בארץ חדשה.
אחד נשלח לירוחם,
נשארנו רק שישה.
)המשך בעמוד הבא(

חוגים בירושלים הגיבו בצחוק מהד
הד על טענות הערבים.

ק ח כו ת ר ת:

ישוחרר צ׳רלי ביטון !

הו קומו יהודים

חוגים ערביים הודיעו לעומת־זאת
שלא יכירו בחוקיות ההחלטה ,וטענו
שקבלת אירגון קיצוני ,שכל תכליתו
לבצע פעולות אלימות ובלתי-חוקיות,
היא יום שחור לקהיליד .הבינלאומית.

)״ידיעות אוזרוגוח״ (17.10.74

כמה חבל ־
ש ל א א י ב ד נ ו יותר...

ישוחרר צ׳רלי ביטון מכיוון
שאנחנו זקוקים באופן דחוף ל
מקום שהוא תופש בין הסורגים.
אין שום הגיון בכן שדווקא
עכשיו יבוזבז מקום יקר בכלא
על פנתר-שחרחר .יש תור ! יש
אנשים שמגיע להם לפניו! מה
הוא נדחק !

למתנחלים
אנ חנו אי תכ ם!
כל הכבוד!
המ שיכו!

יש אנשים בני הגזע הנכון .יש
חברים בקואליציה .יש יראי-
שמיים .יש פרוטקציה .יש בני-
אדם שעמלו שנים כדי להיות
ראויים לסורג או שניים .ודווקא
הוא ,שלא טרח כלל ,דווקא הוא
זוכה•
לא נסבול שאדם יועדף רק
בגלל פרענקיותו !
ישוחרר צ׳רלי ביטון ויפנה א ת
מקומו לטובים ממנו !

בני־דודי המתנחלים
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