
____דתבעוודו.- רה1שנ1הג
ה ן11ידר ר ט ט מ ן ה רו א כ ע1 ו ם1ב ל

שות ירחון * שטרה״ ״חד ת טבעיים בצבעים אליך מביא המ  עולם א
שטרה או המ מלו ת פרשיות * ו ת מסעירו קו ת ר מ מהעולם מהארץ ו  ו

ת בצד שפטן בנושאי כתבו מינולוגיה מ  של שלם עולם * ופשע קרי
תח, רין מ והנאה... עניין — מסתו

שטרה״ ״חדשות * ם בכל להשיג — חודש מדי מופיע המ קי ס קיו * ה

ת: הצעה ם חד־פעמי ה א ת  של לדוגמא בגליון מעוניין א
שטרה״ ״חדשות ם מח׳ אל כתוב — המ מנויי תל־אביב. ,14011 ת.ד. ה

תל־אביב. ,13 צ׳לנוב ״גד׳/ :הפצה

לחיילים מיוחד מיבצוו
ם חייל כל בר בחודש שיחתו טו ק על מינוי או

□ ל ו ע ה . ״ . ה ו ח
4^ של הנחה ׳הנד 0

הצבאי לדואר רק יישלח השבועון

 אקורדיונים * גיטרות
 אורגנים * כלי־נשיפה

תופים * מיתרים
 4 מפירח 4 השאלה

תיקונים

רג ס מנסיעה גינז
 ת״א, גאולדי) רח׳ (ליד 48 אלנבי

03־57773 טל:

במדינה
פזורה

והריב האפיפיור
 נושאים חעוזם יהודי
 אך — לישראל נפשם

 ?מנהיגי נתון מוחם
סזורתם ארצות

מקו שאינם במישטרים התומכים יהודים
 וההסתדרות ישראל ממשלת על בלים

 שנאה ״אכולי בדרך־כלל הם הציונית,
שמלמ כפי הרישמי, המינוח לפי עצמית״

 מרכז־ההסברה, של בסמינרים אותו דים
 היהודית הסוכנות של לשליחים בקורסים

יש במדינת הממלכתיים בבתי־הספר או
ראל.

 במישטרים התומכים היהודית הדת בני
 או צבאיות בדיקטטורות סאשיסטיים,

 סביב שונות במדינות מושחתים ברודנים
 של נאמנים שליחים הם — כדור־הארץ

 כזה הבינלאומית. היהודית הסולידאריות
 יענקלביץ/ אדולפו בשם אחד למשל, הוא,

 ל- צ׳ילה מישלחת של ניספח־ההסברה
 יענקלביץ/ המאוחדות. האומות אירגון

באוניבר הסונים לתיקשורת פרופסור
 את בגאווה נושא סנטיאגו, של סיטה
 החוקיים, מהוריו לו בא שאילולא שמו,
האקד לאישיותו הודבק כאילו •נדמה היה

 אנטישמי עיתון על־ידי הרישמית מאית
השלושים. משנות גרמני

 ותקיף נלהב במאמר נאסר. ה״כנר״
 שעבר בשבוע גיגה טיינזס, לניריורק

 הסבורים, האמריקאים את יענקלביץ׳
 את הפילה הסי־איי־אי -כאילו והמאשימים

שנ לפני איינדה, סלוואדור של מישטרו
 נרצחו שבו במרחץ־דמים בדיוק תיים
 הצ׳יליאנים אלפי חמשת בין יהודים מאות

שנטבחו.
ל מביא שיענקלביץ׳ הנימוקים אחד
 הימין על גם המקובלות ההאשמות שלילת

 שמהפיכת־הנגד ייתכן ״לא האמריקאי:
 מיליון שמונה בעזרת רק בוצעה לאיינדה

 הצ׳יליאנים מהסי־איי-אי, שנתקבלו דולר
 כל־כד במחיר עצמם את מוכרים היו לא

נמוך.״
 המשרת היחידי היהודי אינו יענקלביץ׳

 שרוב הצ׳יליאנית, התרנים ממשלת את
 צ׳יל־ גאצים הם הבכירים ופקידיה שריר,
גר מישפחות בני ופושעי־מילחמה יאנים
 מגרמניה הארבעים בשנות שהיגרו מנים

לדרום־אמריקה. המנוצחת
 ד״ר אחר, יהודי כיום יושב בירושלים

ביש צ׳ילי שגריר שהוא לייזר, סמואל
הממ את היהודים בארץ והמייצג ראל
 הגג על כנר הסרט הצגת את שאסרה שלה

 בריגשות פוגע ״הסרט כי בטענה בארצו,
האזרחים.״
הרו ששתיקתו אחרי מוחלט. כידוד

 הרישמיות היהודיות הדמויות של עמת
 בוויאט־ הטבח בפרשת — העולם בכל
 הרעב לקפריסין, התורכית הפלישה נאם,

 — בביאפרה והשמדת־העם בבנגלה־דש
ה לדורות בסיפרי־ההיסטוריד, תועדה
 אות- היהודית הדת שליחי רשמו באים׳
 אפילו :שעבר בשבוע לחובתם נוסף קלון

 הקא- ספרד ממשלת את גינה האפיפיור
המקיי היחידות הממשלות אחת תולית,

 אף אבל בארצן. אדוק קאתולי מישטר מות
 למבול הצטרף לא אחד יהודי ראשי רב

 חמשת של להורג הוצאתם נגד המחאות
הספרדיים. לוחמי־החירות

 היו בישראל הדתי המימסד למנהיגי
 על הגוויות מול לשתוק, טובות סיבות

 כ- הוגדרו הרי אלד, פרנקו. של הגרדומים
 להרשות יכולה אינה ישראל ״טירוריסטים״.

 אם גם אנשי־טירור, הענשת לגנות לעצמה
 אבל עונש־מוות. מחילה אינה עצמה היא

בכב כבולים אינם העולם, יהדות מנהיגי
אלה. לים

ה מעשי נגד שהתקוממו, המדינות בכל
 והדת הרוח אנשי הצטרפו בספרד, תלייה
ה הקהילות מנהיגי רק המעשים. לגינוי

בשתיקתם. המשיכו מדינות באותן יהודיות
 היהודים, נגד כולו אינו עדיין העולם

 להוכיח, מנסה ישראל שממשלת כשם
הסי אד — להסברה המצוי בכישרזנה

 והולכים. מתרבים שמה, לתהליך מנים
 ד,והורית הדת של הרישמיים המנהיגים

שב כל עושים שלה המדינית והמנהיגות
 שהוא המוחלט, לבידודה להביא יכולתם

 הקיצונים- של מישאת־נפשם ספק ללא
 הן וספרד כצ׳ילה שממשלות הלאומניים,

 למשאת־ ודוגמה שלהם המדיני האידיאל
בישראל. נפשם
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