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 זכאי ילדך כי חושב האינך
ך לגדול בישראל? ולהתחנ

שרויות בדבר פרטים  חזרה בעת הסיוע אפ
 העליה שליח אצל לקבל תוכל ארצה

ם הקרוב קו מ הוע באמצעות או מגוריך ל
שבים דה ירושלים. ,7384 ת״ד חוזרים לתו
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)7 מעמוד (המשך
עצמית. ולהקרבה לאכזריות ולגבורה, לקנאות חדש סמל הפך בביירות, הנוצרי

הרא ההתנחלות נתוני את חישבו המדעיים המוחות שנדודי כעוד
 התנחלות בתיכנון ישראליים קנאים עסקו החיצון, בחלד האדם שד שונה

 בשטח אחר עם שד רגליו את לדחוק כדי שכם, ליד ישנה כתחנת־רפבת
1 והירדן. ישראל שבין הקטן

 בקרב ביותר הקיצונית הקנאות השתלטה האפריקאית היבשת של הדרומי בקצה
 באיבו להחניק כדי בלא־רחם, ולהרוג לירות נצטוו שוטריו יוצאי־הולנד. של קטן עם
הלבנים. האדונים למען לעבודת־פרך נדונו שבניו השחור, הרוב מאבק את.

 קטנים מיעוטים כאשר מילחמות־גרילה, נטושות היו השכנות ובנאמיביה ברודזיה
 של הנזעמת ההסתערות מול ועושרם, מעמדם על בכוח להגן ניסו לבנים מתנחלים של

השחור. הרוב
 ושפיות־הדעת, תבונה של עולם לקראת קדימה, צעד בל אחרי

 לאומנות של עולם אל אחורה, צעדים שני תשד״ו של האנושות צעדה
 מלפני הצלבנים קריאת דתית. קנאות חשוכה, גזענות פרימיטיבית,

 בדרום־ ,כלבנון באירלנד, נשמעה ״ :בזאת רוצה ״אלוהים — שנה 000
 באידיש ובעיברית, בערבית ובנאלית, באנגלית ובישראל, אפריקה

ובאפריקאנום.

התאחדו! הארצות, מכל קנאים •
 תשל״ו. של הקנאות לכתר היחידי המועמד היה לא הלאומני־דתי-גזעני קנאי ך*

השמאלי. הקנאי בו התחרה 1 1
 ממנו מעטים פרטים שרק רצח־עם־עצמי, של מיבצע בתשל״ו התנהל בקאמבודיה

 המנצח הקומוניסטי השילטון התחיל השכנה שבוויאט־נאם בעוד החיצון. בעולם נודעו
 ומטורפת טורפת קנאות של דיבוק אחז השנים, עשרות בת המילחמה הריסות את לשקם

 בלתי־אנושיים, בתנאים הערים, מן גורשו מיליונים הקאמבודי. הקומוניסטי בשילטון
מימי־קדם. חקלאית אוטופיה לבנות כדי ניספו, אלפים מאות ואולי רבבות

 דרום־אמרי־ שמאלנים יפאניים, קומוניסטים גרמניים, אנארכיסטים
 חטיפה רצח, של במיבצעים ארגנטיניים פאשיסטים עם התחרו קאיים

האנושית. והקידמה הצדק למען ועינויים,
 חלקה על לדין שעמדה אמריקאי, איל־הון של יורשת היתד, מגיבורוודהשנה אחת

 שהיו חבריה, בריחת על לחפות כדי עוברי־אורח על ירתה היא מזויינים. במעשי־שוד
 ידעה לא עצמה היא גם אשר ״סימביוטי״, אידיאל בשם זה כל ואנסיה. חוטפיה׳ גם

פישרו. את להסביר
לעינויים. מומחה מפקד־מישטרה, של בתו עם נחמדה צעירה התיידדה בארגנטינה

 אותו וריסקה המפקד של למיטתו מתחת פצצה הניחה כבת־ביתו, נתקבלה היא
לרסיסים.

 כריתת על סיכסוך בשל אמריקאיים, קצינים על הצפון חיילי התנפלו בקוריאה
בגרזינים. מהם שניים והרגו המפורז, באיזור עץ

 לגאול שהחליטה מזהיר, מוח בעלת צעירה רב־טרוריסטית, בתאה התאבדה בגרמניה
 נתגלה בשווייץ, אסירה של שיחדור תבעו שחוטפי־מטוס בשעה במעשי־רצח. העולם את

 מישפט, ללא וחצי שנה מזה כלואה צעירה אותה כי שומרת־חוק מדינה אותה לאזרחי
 שעה, חצי במשך בשבוע, פעם רק מתאר, לצאת לה ושניתן מוחלט, בידוד של בצינוק

בחצר. ״התעמלות״ לשם
 החמקניות אחת גם היתה השנה שד הבולטות הדמויות אחת

 של מוניטין לו שיצאו קאדלוס, הדרום־אמריקאי הטרוריסט — ביותר
 ציני, הרפתקן חשוך, פוליטי קנאי הוא אם ידע לא ושאיש רצחני, גאון

יחד. גם אדה כל או, חרב־להשכיר
 דתית קנאות אחוז אדם בלוב, לשילטון במיקרה שהגיע ובלתי־מאוזן, צעיר בדואי

 לתמוך כדי יבשות, לחמש המים פגי על כספו את שלח ביותר, הפרימיטיבי הסוג מן
 לשילטון שהגיע הילדותי בענק נאמן בעל־ברית מצא הוא הסוגים. מכל בטרוריסטים

 בלטה תשל״ו של הגדולים המאורעות באחד ישראליים. סוכנים בעזרת באוגנדה,
חסר״תכלית. טירוף של אינטרנציונל טרוריסטים, של זו בינלאומית קואליציה
1 התאחדו הארצות, מכל קנאים :הקריאה אלא כתשל״ו חסרה לא

 עד •מענק
 ל׳י. 1800־.

 למדד. •הצמדה
ממס. פטור •
 מבטח הבנק •
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חסכון
8000!

הראשון הבינלאומי הבנק

וזהבוניס הויווזאווים •
הגוונים. מכל הסוגים, מכל העמים, מכל הקנאים בין בולט דמיון היה אכן, ף
 מטרות למען ועינו רצחו שונים, לאידיאלים סגדו שונים, לאלוהים התפללו הם 1

 השינאה אותם איחדו אחד. גזע בני כולם היו הם אישיותם, מיבנה מבחינת אולם שונות.
 הנאצלת שמטרתם האמונה הבילבדית, בצידקתם המוחלט הביטחון לשפויי־הדעת,

 ושיריביהם האנשים־העליונים, לקומץ שייכים שהם ההרגשה האמצעים, כל את מקדשת
^ תת־אדם. הם

 9 וגרמנית, ספרדית ועיברית, ערבית ויפאנית, אנגלית דיברו הם
בינלאומית. משותפת, שפה להם היתה אכל ואפריקאנס. אידיש
 ראשי חופשי. באופן זאת עשו אף והם ורעיונות, סמלים ביניהם להחליף יכלו הם

 הגדירו הדרום־אפריקאיים הגזענים חדשה״. ״מצדה כעל תל־אל־זעתר על דיברו אש״ף
 גושי של הקנאים ואילו התנ״כיים. בני־ישראל של יורשיהם כעם־נבחר, עצמם את

 האידיאולוגי האוצר מן מבלי־משים, שנמשכו, סיסמות עם דתיים סמלים עירבבו אמונים
עליהם. שנואים מישטרים של

 הקנאי של ידו היתה הקנאי־עלי־אדמות, ובין איש־החלל בין כמירוץ
 בנככי עדיין חבוייה החלל בכיבוש הטמונה הברכה כי העליונה. על

בהווה. נובט הקנאי של הפורענות זרע ואילו — העתיד
 עלולה אחר, כוכב על הראשונה האנושית ההתנחלות שתקום לפני

ארץ. הכוכב פני על עצמה את להשמיד האנושות
 זוחלים הדינוזאורים, מישפחת בני בכדור־הארץ שלטו אדם, היות בטרם פעם,
 $ הם שנים, מאות־מיליוני במשך בכיפה שמשלו אחרי ננסי. ובמוח ענקי בגוף שהצטיינו

העולם. מן כלו
 כשל נשארו ויצריו רגשותיו אך נבון, יצור של הענקי במוח מצטיין האנושי הגזע

 עלול זה שגזע הפסימית, המסקנה אל להגיע תשל״ו בשנת היה קל פרימיטיבית. חייה
בילבד. שנים אלפי כמה של שילטון אחרי העולם מן לכלות

היעוראל■ הסניף •
 מאד. נכבד מקום תשל״ו בשנת ישראל תפסה הקנאים, של אינטרנציונל ף*
 רק לא רבה השפעה להם שהיתה התפתחויות חוללו הם כוח. היוו הישראליים הקנאים *■־
 הסיסמה פי על — יצרו הם עולמיים. תהליכים על גם אלא עצמה, ישראל חיי על

בשטח״. ״עובדות — ביותר עליהם האהובה
 של האמיתית הרוח התגלמות המדינה, של עמוד־השדרה את היוו הם עצמם, בעיני

 את ולכוון העם את להנהיג הבילבדית הזכות את לעצמם תבעו הם ישראל. עם
תשל״ו. איש־השנה בא שורותיהם מכין חסר־אונים. מולם ועמד עימם, להתמודד איך ידע לא הישראלי הציבור ממשלתו.
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