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~ Tässä numerossa mm. Keltainen kaarti pakoilee vastuuta ~ Eläköön vallankumous! ~

Keltainen kaarti pakoilee vastuuta!
Keltainen kaarti yrittää yhä kiistää 
terrori-iskut, joihin sen on kiistat-
tomin todistein osoitettu syyl-
listyneen.

Keltainen kaarti on vaarallinen 
terroristijärjestö, joka on solut-
tautunut Traconiaan ulkovaltojen 
asialla. Suuri osa Keltaisen kaartin 
jäsenistä on laittomia siirtolaisia. 
Laiton siirtolainen on myös Kaar-

tin johtaja, joka on pöyhkeästi 
ottanut itselleen salanimen ”Kap-
teeni Herpes”.

Keltaisen kaartin tarkoitusperät 
ovat toistaiseksi tuntemattomat, 
mutta kaartin jäsenet ovat osoit-
taneet epätervettä mielenkiintoa 
banaaneja kohtaan. Pyydettäessä 
kommenttia Kaartin johtaja vas-
tasi matkimalla rivosti sikaa.

Oranssi Pantteri on vaivaa ja ver-
ta säästämättä syrjäyttänyt julman 
diktaattorin ja ottanut hallintovas-
tuun Traconiassa.

Oranssin Pantterin tarkka silmä 
on kuitenkin huomannut taan-
tumuksellisten, vastavallanku-
mouksellisen voimien petollista 
toimintaa. Nämä vastavallanku-
moukselliset tulevat tuntemaan 
Pantterin hampaat pian niskas-
saan.

Kansalaiset: ilmiantakaa taan-
tumukselliset! Älkää uskoko vas-
tavallankumouksellisten valheita! 
Pysykää herkeämättömän valp-
paina ja muistakaa aina luokkati-
etoisuus.

Kuvassa Oranssin Pantterin 
uskolliset toverit ovat kokoon-
tuneet keskustelemaan uudesta 
perustuslaista. Proletariaatilla on 
vaistomainen luokkatietoisuus, 
joka voidaan vain johdatella 
oikeaan suuntaan!

Eläköön vallankumous!

Ohjelmapoimintoja
Sydänkeskiajan pukeutumisen 
perusteet
Sonaatti 1 su 12–13
Idioottikurssi tulevaisuuden con-
intekijöille
Opus 3 su 13–14
Japanin animaatiostudiot väri-
kuvina
Sopraano su 14–15
Kimonoharrastus
Sopraano su 15–16

Tämä maa rakennetaan yhdessä!
Vallankumousjohtaja Oranssi 
Pantteri, miltä näyttää vapaa Tra-
conia?

Haastavalta. Mutta ennen kaik-
kea, vapaalta.

Taistelu on nyt voitettu ja 
seuraavaksi edessä on vakautus 
ja uudelleenrakennus. Mitkä ovat 
seuraavat toimenpiteet?

Maahan pitää saada oikeus. Sen 
täytyy olla ensimmäisenä. Kansa 
ei voi luottaa tulevaisuuteen el-
lei oikeus tapahdu. Oikeus, jota ei 
aiemmin tässä maassa ollut.

Kuulin huhua, että luutnant-
tinne Oranssi Haukka on kateis-
sa. Voitteko kommentoida?

Toivon, että kyseessä on innokas 
vapauden juhlinta, mutta totta kai 
silmät on pidettävä auki.

Keltainen kaarti -terroristi-
järjestö julistaa vastavallanku-
mousta. Miten kommentoitte?

Tämä maa rakennetaan yhdessä!
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