
 כי הליצנים טענו קודמת תקופה ך••
■הס  /התנקם כוי הארץ את עו!.ו יט׳ם *

 /הם עשתה המחתרת ו/ח״י. אצ׳׳/ ב״.״!י
 סבלנותם. שטקעה עד צרות, הרבר, כך כל
 את ישמיט! הארץ 1או בעוזבם כי ידעו הם

 !;/ותמים, הארגונים לרגלי מתחת הקרקע
 תה ה זאת שדד,־קרב. ללא פתאום שנ״ארו
נקמתם.
 כי עתה לטעון יכולים הליצנים אותם

ב בציונים. לנקוט החליטה בריודהמועצות
 ישראל מנהיגי ניהלו ארוכות שנים משך

מ יהודים של זכותם למען ק,אית תעמולה
מיל ננאמו לישראל. לעלות הסובייטי הגוש

 נאומי־ארם מי-ד,טפה,1נא נא!מי־שיכנוע, יוני
ונאומי־הטתה.

 הסובייטית הממשלה באה עתה
ל שיעלו פוזיאלסטא, ואומרת:

 הנואמים כל ולפתע:וכחיב ישראל.
;ח מליצה להיות הרל שזה לדעת
רצי ■ענין להיות הפך שזה מדה,

 הנאומים סדר תם מאד. מאד ני
המעשים. סדר והחל העליה, על

 שאין /כך, מוכן אינו שאיש מסתבר והנה
 ביצוע. כלי ואין קו ואין תוכניות

★ ★ ★
 כולה המדינה כי מאד. עסק־ביש הו ץ
 יהודים. לקלוט כדי מנהיגיה, לדברי קמה, |

 /•־ היחידה זכותה בכלל זוהי רבים, לדעת
 עולים, קולטת שאינה ציונית מדינה קיום.
להמריא. מסוגל שאינו למטוס דומה הריהי

 /עצמם מחוורים המדינה מבני מעטים
 . המרינה, של הווייתה כל קשורה מידה באיזו

עולים. בקליטת כיום, ׳ד, בנו שהיא כפי
 ה- אופפת העולים קליטת בשם
 האגרתיים הסכומים את מדינה

 הקיבוצים ושאר אמריקה מיהודי
לע כדי משלם היהודי היהודיים.

 לקנות כדי ולא נרדף, לפליט זור
בירושלים. כדרש לפקיד קרייזדר

השילו את המדינה גובה העולים בשם
ה של התווך לעמוד שהפכו מגרמניה, מים

 פיצוי דים אלה שילומים הלאומית. כלכלה
 יהדות שרידי את הקולטת למדינה גרמני,

אירופה.
אדי עבודות נמסרו לעולים הדאגה בשם

 ועד מסולל־בונה הגדולים לטראסטים רות
 השיכונים את המקימים הפרטיות, לחברות

הרע. עין בלי עליהם ומרוויחים
 ומשג־ משמינות ודשים ה! העולים בעזרת

הרא את ביניהן המחלקות המפלגות, שגות
ה אדמת על דורכים שהם לפני עוד שים
ארץ.

המדינה. בעורקי הזורם הדם הם העולים
 .ואת העתונים, תפוצת את מגבירים הם

 הצרכנים מספר ואת לכנסת, הבוחרים .קהל
בתי־החרושת. של

 ששמה הזאת בחתונה החתן הס
 שכדעדיו החתן - ישראד מדינת

 ולכלי- ולכלה לרב קיום זכות אין
 הזוללים. ולקהל ולשגוררים הקודש

★ ★ ★  מופיע הגדולה, השמחה באמצע הנה, ף
 זוהי, רבים לאנשים וכעצמו. דו בכס החתן |

מאד. בלתי־נעימה הפתעה כנראה,
בסוד. נשמר כה עד אך חדש, אינו המצב

 העליה מחלקת אנשי השמיעו מכבר לא
הא חורים, בחדרי היהודית, הסוכנות של

 כי טענו הם המדינה. כלפי נוראות שמות
 יהודים אלף 100 בשעתו להעלות היה אפשר

ממארוקו.
חיי כי היתד, הרשמית הציונית התעמולה

 קריאה בסכנה. נתונים אלה יהודים של הם
 בשם המערבי. העולם פינות בכל הידהדה זו

 של גדולים סכומים נאספו הזאת הקריאה
באמריקה. כסף

ל הובאו לא אלה יהודים אולם
טוע מחלקת־העליה אנשי ישראל.

 את מנעה שהמדינה בגלוי נים
עלייתם.
סי לכך שגרמו היתה הרשמית האמתלה

ה כאן ושפעלה ובריאות, גיל של בות
 אמתלה זאת היתד, אולם המהוללת. סלקציה
 אי־היכולת את להצדיק רק באה היא כוזבת.

זו. גדולה עליה לקלוט הקליטה מנגנון של
ש בשעה זו עליה נמנעה מכך כתוצאה

ה המצב. השתנה בינתיייים אפשרית. היתר,
 העליה את אסר במארוקו החדש משטר

משתד עצמם היהודים המאורגנת. ההמונית
(•,עצ במארוקו לחיים להסתגל כנראה, לים,

יהודי. שר כוללת שממשלתה מאית,
המוצה המטרות מבחינת ציונית, מבחינה

 חבוייה בישראל, הקיים המשטר של רות
מאד. חמורה אשמה זו בפרשה

★ ★ ★
 יהודי לגבי אפשר שהיה מה ולס יג\

 של הפירסומת מזרקורי רחוק מארוקו,
 בברית־ אפשרי אינו שוב הציונות, אויבי

המועצות.

 משעשע סיפור סיפרו הקדומים אתונה בני
 רודוס. האי מן לעיר שהגיע גבר אודות על

 כשרונותיו על ונפלאות נסים סיפר הנכרי
 את לוהטים בצבעים תיאר הוא בחוץ־לארץ.

במולדתו. ובקפיצה בריקוד הצלחותיו
הי על לשמוע אתונה לבני נמאס לבסוף

 ■לעומתו, קראו הם לים. מעבר האיש שגי
 לאמור: סאלטה!״ היק רודוס, ״היק בלעג:
תקפוץ!״ כאן רודוס, ״כאן

במ נמצאים הציוניים המוסדות
ההז זה. אומלל בן־רודוס של צבו
 שעתם הגיעה ברורה. היא מנה

לקפוץ.
★ ★ ★

 היא השאלה לכך? מובנים הם אם ^
 האם הוא: הנכון הניסוח מדי. פשטנית 1 1

 מוכנים כולנו האם לכך? מוכנה המדינה
ה הכלכליים, כלי־הביצוע הוכנו האם לכך?

 לקליטת הנכונה האווירה המעשיות, תוכניות
אלה? אנשים
חיו היא התשובה לעתונים, להאמין אם
 ביחס מלבב נוהג בארץ קיים ונלהבת. בית

 מפלגתי בטאון כל אינפורמציה. למסירת
 שותף בו מאורע לכל נרחב מקום מקדיש

 חשבון על ומקמץ שלו, מפלגתו של עסקן
ה עסקני להם אחראים אשר המאורעות

 ;־,־ מחלקת שבראש מאחר האחרות. מפלגות
במק עומד היהודית הסוכנות של קליטה

 בר־ יוסף החבר לאחדות־העבודה, איש רה
 בעתון השבוע לקרוא היה אפשר גינסקי,
הבא: הנוגע־ללב התיאור את למרחב
 ושמחתם התרגשותם לגודל הביטוי ״את

 צעיר, עולה נתן החדשים... העולים של
מח ראש עבר אל שהתפרץ משפחה, בעל
 בר־ י. היהודית, הסוכנות של הקליטה לקת

 מצלצלת. נשיקה לחיו על והדביק גינסקי,
נש נאת־מראה, צעירה העולה, של רעייתו

ש לאחר ברגינסקי. של כפות־ידיו את קה

ה מן כך כל הופתעו כי הסבירו נרגעו
מט מרווחים, חדרים (שני להם שניתן בית
 ביצים, (לחם, המזון וממצרכי ונוחיות) בח

 ו־ תה קפה, ריבה, סוכר, משומרים, דגים
 הפנים ומקבלת חינם, להם שנמסרו )׳כו

התרג בעד לעצור יכלו שלא עד החמה,
למרחב. כאן עד שותם.״
 העולים אלף מאה כי לחשוש יש

התרג כעד לעצור יובלו הבאים,
 יחול לא אם קושי, כל ללא שותם

כארץ. קיצוני שינוי מיד
★ ★ ★

שאח איש, אלף מאה של ופעתם ך*
 ועוד אלף מאה עוד לבוא עשויים ריהם 1 !

 ומקרי צדדי מאורע תהיה לא אלף, מאה
 פני את לחלוטין תשנה היא המדינה. בחיי

הארץ.
 הם בבתים. לגור ירצו אלה אנשים כי
על מדובר לא כאן עבודה. לקבל ירצו

 ולא תימן, מכפרי וצנועים שקטים אנשים
מדו הרי־האטלם. של למודי־הסבל בשוכניהם

 כרך, לחיי הרגילים אנשים על כאן בר
ב שחיו אינטליגנטיים, במקצועות שעבדו
ב כך להמשיך ורוצים מסויימת רווחה
ארץ.

 אי-אפשר האלה האנשים את
ב יום 12 לעכודות־דחק, לשלוח
 לקנות המספיק כשכר״רעב חודש,
 לקלוט צורך יהיה וזיתים. פיתה
 בתקופה ממש, ״טל קליטה אותם

כ ככתי־חרושת, כיותר, הקצרה
מוכות. ובמשרות משרדים

מ חלק עצמם את יראו לא אלה אנשים
 להת־ לאיש יתנו לא והם השניה, ישראל

להעמי שאפשר אבק־אדם כאל אליהם יחם
הניד הפינות לאחת. ולשלחו משאית על סו

 בלתי־ לחלק עצמם את יחשבו הם חות.
הקיצו במקרה הראשונה. ישראל של נפרד

 הראשונה־ ״ישראל מעין יהוו הם ביותר ני
וחצי.״

¥ * ¥
 לכן הקליטה. פקידי גם מכינים את ץ
 הם מאד: קיצוני אך זמני, באמצעי נקטו (

 שנבנו יחידזת־הדיור כל את פשוט הפקיעו
 לרשות אותן והעמידו קודמים, עולים עבור

ביותר. החדשים העולים
 כזה. צעד להבין אפשר חיצונית, מבחינה

 בעיר, מעורר הוא פנימית מבחינה אולם
 האחריות. במלוא מייד אותר׳ לשקול שיש
העדתית. ההפליה בעית זוהי

 עולים כעד נכנו אלה שיכונים
 להם המחכים המזרח, מארצות

 שמי לטעון רשאי מי שנים. מזה
 להמשיך יכול עכשיו עד שסבל

 הפרי את לתת יש וכי לפכול,
 שבאו החדשים, לעולים הכשל

זו אירופה ממזרח ישר
 לכלל האחריות את עצמו על מקבל מי

 חדשים לעולים לתת שיש הקובע החדש,
 ל״י 3500 של אשראי ממזרח־אירונה אלד׳

 ניתן ואסיה אפריקה שלעולי בעוד לשיכון,
ל״י? 1000 עד 500 של ממוצע אשראי רק

 בבוא שיצמיח, זרע, כאן נזרע לא האם
מאד? מסוכנים צמחים היום,

★ ★ ★

כמו ההמונית, הקליטה ■ייכעית
 זול נוח, פתרון אין גדולה, בעיה לכל /

 חשבון על לבוא חייב פתרון כל ופשוט.
המוס של הוותיקים, של ושלוותם נוחיותם

דות.
 יחזור הוא היום, הענין את נדחה אם
 אימים שתהלך רעה רוח בצורת מחר אלינו
נרג נשיקות של מטר ירד אפילו בארץ.

 בר־ י. החבר של הציוניות לחייו על שות
 האבנים מטר את הדבר ימנע לא גינסקי,

מחר. של
 אפילו אלפים, מאות של עליה

 מדיני שקט של נורמליים בתנאים
 הקופה כעלי עם תקינים ויחסיס

מש מחייכת היתה האמריקאית,
ה כתנאים כלכלי. חירום של טר

צי מהפכה תחייב היא. נוכחיים,
בורית.

צרי כמה בהקמת המדובר אין שוב פה
 בניני בהחרמת מדובר כאן ובדונים. פים

 של הפאר מבנין הארץ, רחבי בכל ציבור
 של לשיכון לבתי־כנסת, ועד הועד־הפועל

 שריר כל אימוץ על מדובר כאן רבבות.
 הלאומי, בגוף מרץ של טיפה כל וגיוס

 שיהפוך מאמץ ומפרך, מכאיב כביר, למאמץ
במדינה. ופרט פרט כל של חייו סדרי את

 בתום־לב להרים זכאי לכך, שמוכן מי
 מוכן שאינו מי הבאים. פני לקבלת ידו את

 במהירות יסתלק אם לעשות ייטיב לכך,
 הסוכנות המדינה, עניני מהנהגת האפשרית
והקליטה.


