
שנורוקרטיה
They’re coming with nothing but I suitcase, 

and the clothes on their backs!

ל כ ת ס * ת ך עו ד מו בעמו המתפרסמות כ
. I I תוכנם את לקרוא התוכל אלה. דים 

מבושה? להסמיק מבלי
 של מודעות - כרזות־שקר אלה י

 אילו ופרימיטיבית. גסה רמאות
 מודעה מפרסם פרטי אדם היה

לכית־הסוהר. הולך היה כזאת,
 שכבר בשעה — עליה על מסתמכות הן
נפסקה. מרומניה העליה כי לכל ידוע היה

 תמונות בעזרת קיימת, שאינה העליה בשם
 מודעות מנסות שקרניים, ומספרים מזוייפות

הקורא. בלב רחמים לעורר אלה
 מודעות — קבצנים של מודעות אלה

 טכסיסו על המוסרית ברמתן עולות שאינן ן
 במשקפיים עיניו את המסתיר הרמאי, של

 ״הצילו :שלט צוארו על ותולה שחורים
מרעב!״ מסכן עיוור

 זו רמאות הן ניכלם? לא כיצד
ממשלתנו. על־ידי כשמנו, מכוצעת

ממלכתית. רמאות זוהי
 לתפארת מתנוסס המודעות מן חלק ועל

 כנואם — השמחה כחתן אבן, אבא של שמו
סיסמות־שקר. תחת שכונסו במסיבות־שנור

הו הוא המדינה. שגריר הוא אבן אבא
— שאמר מה שם ואמר אלה במסיבות פיע

לה עתה מנסים בארץ, כאן, בשמי. בשמנו,
ה צעיר כמדינאי וטהור, חדש כאיש ציגו

 כנופיית־החצר על ובמוסרו בתרבותו עולה
 העליה כי היודע אדם אולם בן־גוריון. של

 לתת זאת בכל והמעז הופסקה, מרומניה
 לאסוף שנועדה למסיבה שלו הגושפנקה את

 מה — יבואו שלא העולים לקליטת כסף
מוסרו? ומה תרבותו

ד  ידו את שנתן וכל חרפה• של מפעל זהו ■
מגואלות. ידיו — זו לחרפה 1

★ ★ ★
 מרמים המדינה שנציגי לנו היא ושה ך•
 כפולה בושה אולם בנכר. טובים יהודים ^

 לרמות להם נותנים שאנו היא ומכופלת
כאן. אותנו

 מישהו מעז עוד ככלל אם שהרי
האפ על ברצינות לדון בישראל

 מלווה־העליה- את לגכות שרות
לכולנו. היא תעודת־עניות

 מדינה ככל כזה דבר קרה אילו
 הציבור היה ותרבותית, חופשית

 יוזמי את ומטאטא אחד באיש קם
ה מעמדות החצופה התרמית

שלטון.
מגבית־ של התכונה החלה אך כאשר

 בפה ואמרנו קמנו ״בהתנדבות״, העליה
 ממדי על מושג לכם אין בפיכם. שקר מלא:

 אם ידיעה שום לכם אין הצפויה. העליה
 לא איש אלף. מאד, או רבבה אלף, יבואו

 שום היה לא אף מאומה• לכם הבטיח
 40ל־ אפילו יגיע העולים שמספר בטחון
הרגיל. בתקציב הובטחה שקליטתם האלף

 פרם ושמעון בן־גוריון דויד רצחו וכאשר
חסרי־ בדברי־הרהב הרומנית, העליה את

 לא ואמרנו: -קמנו שוב — שלהם השחר
 אלא הכסף, את אוספים אתם העליה למען !*■>

 החבית־ללא־תחתית לתוך אותו לשפוך כדי
המפלגתי. הביזבוז שלטון של

 קרה לא כאילו המשיכו הם אך
מלווה-עליה. של חוק חוקקו דבר.
תק והוציאו לכיצוע. מועד קכעו

לגביה. מפורטות נות
★ ★ ★

שר השק. מן המרצע יצא ך»שכוע
 נשאר לא האמת. את גילה עצמו האוצר | ן

 עזות־המצח, על אותו. להעריץ אלא לנו
 קם יום בכל לא אישית. גבורה עם הגובלת

שיקרתי. נחושה: במצח וקובע בישראל שר
ואומר: אשכול לוי כא הנה בי

למ מלווה־החובה את לגבות יש י*
 זקוק אני העליה. שהופסקה רות

 לא אם הרגיל. התקציב למען לו
הרגל. את אפשוט אותו, נגבה

 עליה עלית־המונים, בשביל לא ובכן:
החדשה״ היהודית בהיסטוריה תקדים ״חסרת

לפקידים משכורות לשלם כדי פשוט אלא —

 פנים המעמידה זו, מודעההשקויס מודעת
ההמו העלית נמשכת כאילו

אח רבים ימים אמריקאיים בעתונים פורסמה לישראל, מרומניה נית
אומרת: הכותרת למנהיגים. ידועה היתר! כבר העליה שהפסקת די

 גופם!״ שעל והבגדים — אחת מזוודה זולת כל בחוסר באים ״הם
 אין כוזב. הוא במודעה התצלום אפילו השיא: שקר. היה זה גם
ה מימי עתיקה תמונה אלא מרומניה, הבאים עולים תמונת כלל זו

פתוחים!״ השערים את ״שמרו המעפילים: ראשי מעל הסיסמה העפלה•

 ממשלתי, לרכב בנזין לקנות מפלגתיים,
 ולא־ (שודדים לשליחים דולארים לספק

שודדים>
שהכ מפני אלא עולים. להביא כדי לא
 שהיה הכוזב האומדן מן נפלו המדינה נסות
הרגיל. בתקציב כלול

היא: מיד המתעוררת והשאלה
 שר• אדוני הדבר, לך נודע מתי
 או - כמקרה אתמול, רק ? האוצר

 מסביב מסע־השקרים שהחל לפני
הרומנית? לעליה
השו לתקציב דרוש הכסף ואם

לק זאת בבל חשבת איך - טף

 אלמלא רומניה, יהודי את לוט
 על־ הנכון ברגע עלייתם הופסקה

ושות׳? כיג׳י נאומי ידי
ושקרים. תרמית של זה ממבוך מוצא אין

 יום למחרת אשר מפ״ם, בעזרת לא גם
 מזעזעת בציניות נתנה להסתדרות הבחירות

 סיסמות בעזרת לא וגם למעל. ידד, את
ל שיכון ״בנית כגון ומגוחכות, שקופות

באו״. שכבר עולים
לרמות? אפשר עוד מי את השם. למען

★ ★ ★
ה את הבושה, את לרגע נשכח ■■*כה

 לוי הודאת מאחורי הזעם. את עלבון, f ן
יותר. הרבה עוד עמוק וידוי מתחבא אשכול

 של מהותו עצם על משהו לנו מגלה הוא
המפ הממשלה, — בארץ השולט המשטר

ה ברחבי והשנורים השליחים מערכת לגות,
היהודית. פזורה

 בקלות- לדבר בארץ אופנה יש לאחרונה
 אולם השנור. על וגם ״המשטר״, על דעת
 לסיס־ מעבר מאד. רציניים נושאים שני אלה
 לגבי מהותי תוכן להם יש חולפות, מות

ה של והמדיני החברתי הרעיוני, הבסיס
במדינה. שלטון

ה בי שר־האוצר, מודה למעשה
היס מלאכותי כאופן יצר משטר
רומניה, יהודי בענין לאומית טריה

)5 בעמוד (המשך

WHAT IS N££D£D NOW?
DOUARS-MItUONS OF THEM

fOU EMERGENCY KUB!.T£K. fOOtt CLOTHING. MEDICAL CAMS 
1 OR TBANSP08T TO ISRAEL AND OTHER R H  LANDS5. . '• .־vm  m em o  in isuael—ths makes the im m e  crisis

,THERE DKO'KfLVTK
*OK HEM* IN FINDINO JOBS AND MAKINC A NEW START 
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Givi now! Give /*oae

SUPPORT 1959 ALLIED JEWISH CAMPAIGN


