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זדארץ ד״ר
לעיסוי זוארץ במכון

צ׳יליאני דמוקרטיה שוחר
אנטישמי פאשיזם עול תחת
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פאשיסט! פינושה

לי ה צ׳י ת מדינ קרטי לא־דמו
 ישראל, עיתונאי ממיטב ושהורכב הממשלה, ־ידי על שמונה מייוחד צוות

 וכי פאשיפט, כעצם הוא צ׳ילי נשיא בי לגלות ונועזת מעמיקה בחקירה הצליח
כלתי־דמוקרטי. טישטר שורר כמדינתו

בגזענות. הציונות גינוי בעד הצביעה שצ׳ילי לאחר נעשה הגילוי
הרא־ המדינות אחת היתד, שישראל החקירה צוות כי נודע לכתבנו

פינושה, של במישטרו שהכירו שונות פינושה כי לגלות הצליח המייוחד
תהיה הבאות שבפעמים ממליץ והוא בלתי־ אלימות בדרכי לשילטון הגיע

 לחשוף הצוות הצליח כמו־כן כשרות.
 כלפי פינושה של מישטרו התנהגות את

 לדברי הפעיל, פינושה — מתנגדיו
 אחרות ושיטות־דיכוי עינויים הצוות,
 כמה להורג הוציא ואף תמונה), (ראה

 להורג. ממתנגדיו אלפים עשרות
בכך פגם־אסתטי מצא אף הצוות

 להכיר העשירית המדינה רק ישראל
פאשיסטיים. במישטרים

 שמימ־ ייתכן כי לכתבנו נודע עוד
 אם כליל, ישתנו צוות־החקירה צאי

 יתגלה ואז הצבעתה, את צ׳ילי תשנה
 אבות ואבי מותק הוא פינושה כי

המודרנית. החופשית הדמוקרטיה
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המערכת דבר

הגליל עירוב
 משנאי־עצמם עכברינו שומעים רק

״ המילה את וישראל ח ו ת י פ  ומייד ״
 ריהוט״ המרוהטים מחוריהם יוצאים
 ״שוחרי עכבריבו בשביל כי גויים.

ם הקידמה״ י פ י ד  ו״רצח״ ״חבלה״ ע
ם ל ש — ו״השמדה״ י ד ו ה  על — י

שבעולם. ״פיתוח״ בל
וביז עכברינו קצף יצא עתה והנה

 לוקחים — הגליל״ ״פיתוח על יונם
מדי 17 שלהם ״המיסכנים״, מהערבים

ט נות פ נ  ר ו פ ם ־ ן י א ומידבריות ו
, ומירבצי ם ו ום־פל נ  ד״גוז־ פלטי

ל ר״ אדמותיהם את לים״
 ״פיתוח שבמקום רוצים עכברינו כי

ב יעשה הגליל״ ו ר י ע  — הגליל״ ״
 יהודית להתיישבות הגליל שייסגר

ר שם יגורו ועכברים ערבים ורק ע ב
. א י ב ו  יהודיות שכונות שבמקום ב

ת ו פ  ומים חשמל עם ומסודרות, י
, ובתי־ספר ם י י ק  כולו הגליל יהיה נ

, ומערות חושות ת ו ב ו ל מלוכ ע
 סאני־ או חשמל ללא ומוזנחות, לכות

ת טאציה י ר ט נ מ ל  השכלה וללא א
אפילו. יסודית

 הנ״ל עכברינו יבואו עוד ואחר־כך
ה קידמתם ובשם ע ו ד י  ואף יתבעו ה
 ל״מיסכנים״ לתת בקולי-קולות יפגינו

 בתי־ ואפילו ומים חשמל הללו הערבים
בחוצפתם. יתבעו ספר

 ניתן ג י י פ ־ א — אנחנו אבל
להם.

הכ יעקובי גד מר התחבורה, שר
 ממלכתית דמות הוא כי רשמית ריז

 של הממלכתית ״דמותה ייקרא ומעתה
התחבורה.״

 ממלכתית דמות שהוא יעקובי, מר
 ממלכתיות, דמויות למישפחת ונצר

 בית על להכרת בכוונתו יש כי הודיע
 אשר בארץ־ישראל, היהודי לעם לאומי
והייעול. טהרת.הניהול על בנוי יהיה

 זקן לגדל יעקובי מר החל זה לצורך
ולח מרפסות על לעמוד ושחור, ארוך

 על עתה עובד גם הוא מדינות. זות
 שפירושו ״אלטנוילנד״ החדש סיפרו

״אל־תענו־לי!״ בעברית
יעי נאורה, מדינה חוזה יעקובי מר

 שיטת־בחירות־ בעלת משוגעת, לה,
 לדעתו ורמזורים־דו־נתיביים. אזורית
 הולם פתרון להיות כזו מדינה עשוייה

הוא. באשר היהודי לעם

י ר ו ט י ל פ ו ע י י
 במאזן חמור גדעון יש כי פועלי־ייצור עשרות-אלפי לפטר עומדים
כמוהו. היה שלא גרעוני תקציב לקראת נערכת והממשלה התשלומים

שהממ כיוון מאץ־פמוהו גרעוני תקציב לקראת הולבת הממשלה
ולמי מתוחבמים מטוסים ולעוד טנקים ולעוד אוגדות לעוד זקוקה שלה
ואחרים. קונבנציונאליים ראשי-נפץ בעלי לים

העו הכאה, כמילחמה לנצח כדי הזה הנשק לכל זקוקה הממשלה
כקרוב. לפרוץ מדת

 ייחתם לא כי תפרוץ כקרוב, תפרוץ אשר הכאה, המילחמה
סוריה. עם ביניים הסכם

 יישום א!ז נוריד שלא מכיוון ייחתם, לא סוריה עם פיניים והסכם
הגולן. מן אחד

 פירושו להוריד, רוצים לא שאתם בגולן היישוב ברור: שיהיה
 קיצוצים, מסים, פירושן למילחמה והפנות הכאה, למילחמה הכנות
המוניים. ופיטורים ובשירותים, כרמת־החיים ירידה

 או כרמת-הגולן היישוב את :מפטרים אתם מי את תחליטו אז
כולו. המשק את

עממיות ודמויות יעקובי דמות־ממלכתית

 נוספת, מדינה יעקובי מתכנן כן
 עוב־ ,מכונאים ישוכנו בה באוגנדה,

 נמל. ופועלי די־תחזוקה,
משרד של מיוחד צוות כי נמסר

הר של קיברו הזזת מתכנן התחבורה
״לדמו מקום ופינוי הצידה קצת צל

יותר״. ממלכתיות יות •
 להר־ יוסב הרצל הר של שמו
, יעקובי.

נקי גליל טוב כי ו ־  במולדת יהודי
כלך מגליל ז מל ו ־ י בניכר. ערב
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שראל אוסף־פורד תקנה י
 כי להודיע הזדרזה ישראל ממשלת

 היא עומדת ריקה, שקופתה אף על
 הנדיר כלי־הנשק אוסף את לקנות
 של ברשותו כיום המוחזק והיקר

פורד. ג׳ראלד

 מערכות הכולל האוסף, קניית על
הש המאה מן יקרות־מציאות מכ״מ

 מצופים עתיקים טילי־יד וכן ביעית
ה שהתעורר לאחר הוחלט אמאייל,

 היחיד־במינו האוסף ייפול שמא חשש
זרות. לידיים
 הקנייה על האחראי הביטחון, שר
 להביא בכדי ייעשה מאמץ כל כי אמר,

 היהודי לעם כל־כך היקר האוסף, את
למדינת־ישראל.

 מוסמכים״ ״חוגים דיבורי השרים, הדלפות בממשלה, הדיונים
הנרקמת המזימה על מעידים

ם אנו אי ר קו

להחזיר לא
 בעיניו יקר גולדה שביטחון מי כל
 והפיסית המוסרית להתקפלותנו החרד כל
 הזוחלת הסאלאמי משיטת החרד כל
למיניהם מתקדימים החושש כל

תלכד ת י ח דגלנו ת

■וחזרו □ל
ובידע□ איקרית תושבי

דה תנועת לדה למען העבו מה גו של ה


