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הזח: העול■ תגובת
 בהחלט. חיובית היא חוק לאכיפת הדרישה עצם

 במילים : להיפך זה. במיסטן כזאת דרישה אין אולם
 (״יש יהודים על החוק לאי־אכיפת צידוק יש הראשונות

 אותו לאכוף הנמרצת הדרישה בצד בגמישות...״) לנהוג
הערבים. על החומרה בכל

ז אמורים דברים במה
 הממשלה עיכבה הערבית האוכלוסייה איזורי ברוב

 כך תוכניות״המיתאר, את ובכוונה, רבות, שנים במשך
 התפוצ- נוכח חוקיים. בתים לבנות יכלו לא שהערבים

 ברירה היתה לא הערביים, בכפרים צות־האוכלוסייה
נרחבת. בלתי-חוקית בנייה לבצע אלא

 — היהודי מהציבור בחלק קרה בדיוק הדבר אותו
וכו׳. בשכונת־התיקווה, בראש־העין,

 במיג- סימלית פעולה לבצע המישטרה ניסתה כאשר
וה הראשון, בצעד עוד ונבלמה מוגרה היא היהודי, זר

 רק זאת לבצע מציע קניג בבושת-פנים. נכנעו רשויות
הערבי. במיגזר

 שלא מרובות־ילדים, מישפחות של בתיהם הריסת
 שוח- את לקומם עלולה חוקי, באופן לבנות להן הותר

 זאת צופה קניג היהודי. בציבור ובעלי־המצפון רי״הצדק
 הפאשיסטים לכל שקרה דבר לו קורה וכאן מראש,

החי ״האוייב מן בלי־משים עובר הוא :הארצות בכל
 ״האוייב אל וכו׳) הכושי היהודי, הנחות, (העם צוני"

עם־האדונים). מקרב (הבוגדים הפנימי״
 אלה, בוגדים נגד לעשות יש מה מפרט אינו קניג

 ה״מדוכאים״ על להגן שיקומו והתבוסנים, יפי־הנפש
 למעשי- ולהתנגד חשובות) הן !למרכאות לה לשים (נא

 של סוכנים יהוו שאלה מכיוון אבל ממשלתם. של עוול
 קל הבא, בקטע שנאמר כפי מבחוץ״, עויינים ״גורמים

להם. ראוי טיפול איזה לתאר
 הקשוחות ההנחיות את יבצעו שלא פקידי-ממשלה

יפוטרו. — קניג של
במיעו בטיפול האחרים העמים נסיון על הפסוק

 אופייני. הוא אך — גמורה שטות הוא לאומיים טים
 ליטאים, פולנים, — מיזרח״אירופה של הלאומנים כל

וגר כך, סברו תורתו, את קניג למד שמהם — רוסים
מדינותיהם. לאובדן מו

 שהוכיחה לאומי, במיעוט לטיפול היחידה הצורה
 שהניחה הליברלית, הגישה דווקא היתה עצמה, את

 ושווי־זכויות רצויים אזרחים שהם להרגיש המיעוט לבני
 מנסים הזה הלקח את לכל. מקום יש שבה במדינה,

האמריקאים. ליישם עתה
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האד ״יום אחרי שנכתב קניג, של השני המיסמך
פר כמה בו יש קודמו. על ובסיגנונו ברוחו חוזר מה״,
:מעניינים טים

 הערבים השיגו ב״יום־האדמה״ כי קובע קניג •
 כלי־התיק- שכל מאשר הוא ובכך — טוטאלית הצלחה

 באותו טענו כאשר מלא, בפה שיקרו הממלכתיים שורת
חלקית. נכשלה שהשביתה יום

שהמאו כך על להתלונן ושוב שוב חוזר קניג •
״גא המושפלת״, הערבית הקומה ל״זקיפת גרמו רעות

 — נוראה סכנה כנראה, זוהי, וכו׳. וזקיפות-קומה״, ווה
זקופים. להיות היהודים רק צריכים בישראל כי

קור בהפלת מעוניינת היתה שרק׳׳ח טוען הוא •
הערבים. מקרב בנות

 אשה ביניהם ערבים, שישה נקטלו ביום־האדמה
 נהרג לא מהם איש כימעט עשרות. הרבה ונפצעו אחת,
בהפ בהשתתפות אף או מעשה־אלימות, ביצוע בשעת

 ביטחון אנשי על״ידי ונפצעו נהרגו כולם כימעט גנה.
 אדם בכל אבחנה ללא שירו מוסתים, או צמאי-דם
 על העוצר בשעת שישבו אנשים כולל בשטח, שניראה

 ששכב לפצוע עזרה להגיש שחשו או בתיהם. מירפסות
 מיקרים של חקירה לערין סירבה הממשלה ברחוב.

אלה.
 היו ומפקדיהם, האלה, החיילים כל כי עתה מתברר

 מעוניינת היתה המדינה לא שהרי — רק״ח סוכני
בילבד. רק״ח אלא ובפצועים, בהרוגים
 אנשי את ששלחי הם ציון״ ״זקני היגיון, אותו לפי
 בפוגרומים, יהודים להרוג והקוזאקים השחורה המאה
ב״פרוטוקולים״. המפורטת השטנית התוכנית על־פי
 צוות להקים קניג מציע הצעותיו, את לבצע כדי 9

 נותן הוא בכן מישרד-הפנים. מנכ״ל בראשות מייוחד,
 השר שמישרד-הפנים, לציין חשוב לגישתו. ברורה כתובת

אחת. במילה אף המיסמן מתוכן הסתייגו לא והמנכ״ל

עצמאי עוסק
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בטופס. המצוינים בבנקים, למסור יש התקופתי הדיווח טופס את

 מוסף ערך מס יתרת את לשלם עליך הדיווח טופס מסירת בעת
שבטופס. לחישוב בהתאם
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התקופתי. הדו׳יח בהגשת
במועד. הדו״ח הגשת על הקפד

 מעצמך מנע
ומאיתנו,

הגביה. לאכיפת אמצעים בהפעלת הכרוכה אי־הנעימות את

מוסף ערך מס / ובלו המכס אגף


