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סו) מעמוד (המשך
 ״יקום : הממשלה להימנון שהפך בית״ר,

ואכזר...״ גאון נדיב, גזע לנו

 1979 שנת של היהודים ה״נשיאים״
 מושבה היתה כאילו לישראל מתייחסים

היהודי. העם של
 שנכתב הישראלי״מצרי, ההסכם כמו

 הסכם יש בדיו-גלויה, ונחתם בדיו־סמויה
 ממשלת״ישראל, בין ורמאים שוטים של

 היהודית, הסוכנות הציונית, ההסתדרות
 מ־0 :והלא״ציוניים הציוניים האירגונים

 ארצות־ ליהודי תציק לא שלת־ישראל
 לכיסם) אלא לנפשם, תרד (ולא הברית
״נשי (באמצעות ארצות-הברית ויהודי
 הישראלי הנשיאים, ועידת ומנהל איהם״
 מושבתם- לישראלי יתירו הלמן) יהודה
 של קיומו עצם את ולסכן להמשיך בציון
קיו המשך ואת העולם בכל היהודי העם

בפרט. מדינת״ישראל של מה
 ״ועידת של מושבה מקום ניו-יורק,
המו המושבות. לאם היתה הנשיאים״,

ירו בתל־אביב, עתה נמצאות עצמן שבות
ואלון־מורה. חברון שלים,

ההסכם: פרטי
 צריכים אינם אמריקאים יהודים •

 מבני־מישפח- מישהו אם לישראל• לעלות
 — לצה״ל להתגייס ומחליט משתגע תם

מחו כזה סוטה משחררת ממשלת״ישראל
לצה״ל. השבועה בת

 לארצות״הב- המהגרים ישראלים •
ה העם של מושבתו את נוטשים רית

 כבוגדים נחשבים התיכון, במזרח יהודי
 אפילו להצטרף יכולים ואינם ועריקים
ה הנשיאים, אחד של פיקטיבי לאירגון
 למושבה קונסולים של תקן על יושבים

במיינלנד.
 צריכים המושבה, נתיני ישראלים, •

(והנשי האחרונה דמם טיפת עד להילחם
 של האחרונה דמו טיפת עד יילחמו אים

 נחלת- את מחדש להקים כדי הישראלי),
ה תחום־המושב את ולהרחיב האבות

הקודש. בארץ יהודי
 חייבים מברית-המועצות יהודים •

 במושבת-העם־היהודי־האמרי- להתיישב
בישראל. — קאי

 ?) (נציב״עליון ראש״ממשלה למושבה
ל מיכתבים משגר הוא במייוחד: רגיש

וקור לעורכיו ומסביר בבילטמור, עיתון
 בראש- יבחרו יהודי־המושבה רק כי איו

ל נתונה אינה כזו זכות וכי המושבה
 אר- במיינלנד, ליהודים אפילו או גויים,

צות־הברית.
 התקיימו מתי ז הנשיאים את בחר מי

 אותם מכל לאחד דמוקרטיות בחירות
 ו״בני ל״הדסה״ פרט ה״אירגונים״

 מה אותנו מלמדים ש״נשיאיהם״ ברית״,
(למות). לחיות ואיך לעשות
 ביד בנו שולט והרמאים השוטים קשר
נטויה.

עכ יש התיקווה, הישראלי, להימנון
 עם ״להיות מאד: אקטואלי מובן שיו

לח שונה מובן לו יש אך בארצו״. חופשי
 היהודי ובארצות-הברית. בישראל לוטין

להש כדי ,194$ עד אותו, שר הישראלי
עכ ואילו הבריטי השילטון מעול תחרר

 להשתחרר בתיקווה אותו שרים אנו שיו
הצבו השוטים, ״הנשיאים", של מעולם

והכובשים. המתנחלים עים,
 אמריקה יהודי של המוחלט הרוב

 את להרים כדי מישראל, לאות מחכה
 ועידת של הכיבוש שילטון נגד המרד נס

 פקידים של הגסה ההתערבות הנשיאים.
ה בעניינים יהודים־אמריקאים ונוכלים
 חייבת ועמה ישראל מדינת של פנימיים
במו הדמוקרטים האזרחים את לקומם

 חברי- כל יתלכדו אם רק הישראלית. שבה
 חברי השלום, במחנה התומכים הכנסת

ה הקיבוצים, המיקצועיים, האיגודים
 למועצה — והתרבות האמנות אקדמיה,
 שפויה דמוקרטית, ישראל למען ישראלית
 ארצות- יהודי המוני יבואו וחופשית,

 הרוב שהוא השפוי, החלק לעזרת הברית
 ה- מדינת-ישראל, באוכלוסיית המוחלט

 סוכנת הנשיאים, ועידת במלתעות שבוייה
הישראלית• הממשלה

 מיל- להיות צריכה הבאה המילחמה
 מאפוט- בישראל העם של השיחרור חמת

ה מסווה את להסיר יש הגולה. רופסי
 הנשיאיס-המת- פני מעל והשקר צביעות
 עצמם ״הנשיאים״ את ולשלוח נשאים

רוח. לכל
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