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גישה חדשה :יה מ ימשל יתפוס
קרקעות בביצים של הבעלים
כתב עוכר ישראל מוסר כי בחוגים ממשלתיים
וביטחוניים התגבש פתרון סופי איך להוציא קר 
קעות מהערבים המסריחים שלא רוצים לתת אותן
למדינה בשביל להקים עליהם יישובים יהודיים.
עד עכשיו היתה נהוגה בערו השיטה הבאה:
בהתחלה היו ״תופסים״ את הקרקע לצרכים
צבאיים יעני ,וזה מותר לפי החוק ,ולא נותנים לער
בים לעלות עליה .אחרי זה או שהיו ישר בונים
שם התנחלות בתור כאילו ״מחנה צבאי״ ,או
שהיו מכריזים עליה בתור ״אדמה טרשית לא-
מעובדת״ ,כי הרי הערבים הטיפשים לא היו יכו 
לים לעלות עליה ולעבד אותה ,ואז היו מפקיעים
אותה לפי החוק וזהו.
אבל עכשיו הטריק הזה לא הולך יותר .בגלל
זה החליטו בממשלה לתפוס טריק חדש  :כד ערכי

אבא מותק .כמה
■לידים ערבים
■
הרגת היום>
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תבכה

שלא רוצה ימכור את האדמה שדו יעצרו
אותו כתור ,,גורם עויין״ או משהו כזה.
ואז יתפסו אותו ככיצים כמכשיר מייו■
חד ,עד שיסכים שהמדינה ״תתפוס״ לו
את האדמה.
בממשל בטוחים שזה יילד טוב ושלא יהיו
שום בעיות להשיג קרקעות.
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■ופי אבאל׳ה.
ואם תחסל את
הפרעוקים תקבל
עוד םוכריה!

חבר־הכנסת של ישראל שמואל-ם:
שרון־פלאטו הגיס אתמול בעיכרית
מה שאמדו עליו הגויים כלועזית :
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שר השיכון גד
עון פת תקע מט
לכולם.
כמקום שמחירי
הדירות יירדו ,הם
דווקא עלו.
אכלתם אותה,
הא ץ
זה .כדיוק מה ש
הוא רצה.

תקע גרפץ
כ־טכוע שעבר
עשינו טעות איו
מה — פירסמנו
כאן ,כעוכר האהוב
שלנו ,שהרמטכ״ד

0ז 1וב!!!1
שיא החוצפה
לפני לא הרכה שנים ,כשגולדה
מה זה שיא החוצפה י
לא ,זה ככר לא להשתין על היתה ראש״הממשלה ,היא לא
קרחת של מישהו ולהגיד לו ש־ הסכימה שד״ר גולדמן ייסע ל־
הוא מזיע .לא ,שיא החוצפה זה קהיר להיפגש עם סאדאת ,ואז
כל מיני אנשים הפגינו נגדה ודר
גולדה.
שו ״שלום עכשיו״ אז ,וגולדה
התנפלה עליהם וירקה עליהם
וקיללה אותם ,בדיוק כמו שהיא
עושה עכשיו לאלה שרוצים עכשיו
״שלום עכשיו".
ואז היא באמת הצליחה .ומה
נהיה ן נהיה מילחמה .מילחמת
יום־הכיפורים קראו לה.
ועכשיו היא עוד מעזה לדכר.
ולא סתם לדבר ,אלא להגיד עכ
שיו בדיוק מה שהיא אמרה אז.
אז מה זה להשתין על קרחת על
ידה ן

שלנו רפדל תקע
גרפץ .אז תדעו לכם
שזה לא נכון —
הרמטכ״ל לא תקע
גרפץ אף פעם .זה
עניין עקרוני אצלו.
המזל שלנו היה ש 
פנו אלינו ״גורמים
בכירים״ במערכת הבי 
טחון ובצה״ל והיפנו את
תשומת ליבנו לעוב 
דה ,שבניגוד למה ש 
רצינו לפרסם ,הרמטכ״ל
לא תקע גרפץ אף פעם
בחייו.
ובכלל — רמטכ״לים
לא תוקעים גרפצים.
גם קצינים בכירים לא.
כל מי שקצין לא תוקע

גרפצים .אולי רק סמ 
לים וחיילים תוקעים
גרפצים .אבל זה אולי
בגלל שבדרגים הנמו 
כים הם רובם סרענקים,
כמו שאמר הרמטכ״ל
לשעבר ,שבטח גם
הוא לא תקע בחיים
שלו גרפץ ,ורק אולי
עכשיו ,שהוא כבר ב 
מילואים.
אז עכשיו אנחנו
מבקשים להתנצל על זה
שבכלל העלינו בדעתנו
שרפול יכול או מסוגל
לתקוע גרפץ ,ובייחוד
בזמן שהוא רמטכ״ל.
שנתבייש לנו! עוכרי
ישראל שכמונו!

ברגע האחרון:

גולדה
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בושה
וחרפה!
בושה וחרפה איך שמדברים בכנסת
שלנו! ממש בושה וחרפה!
בושה ׳וחרפה לקרוא לבן־אדם גנב !
בושה וחרפד! לקרוא לבן־אדם גנגסטר !
בושה וחרפה לדבר ככה ! ממש בושה
וחרפה !
כל הכבוד לכנסת שיש בה גנגסט
רים וגנבים!
כל הכבוד לכנסת שלנו !
בושה וחרפה שיש בכנסת שלנו
״אנשים״ שקוראים לבן־אדם גנגסטר
וגנב ! בוימה וחרפה שיש בכנסת שלנו,
״אנשים״ שמדברים ככה!
ממש בושה וחרפה!

