
)3 מעמוד (המשן
השוטפים. צרכיו את לממן בדי

רומניה. יהודי למען זאת עשה לא הוא
מנו גירסות הפצת כי מראש הבין ילד כל

 היתד. העליה ממדי על גסים ושקרים פחות
להפסקתה. לגרום צריכה

 המטרה, היו לא רומניה יהודי
כס לגיוס מכשיר המכשיר. אלא
ה ואזרחי העולם יהודי מידי פים

המשטר. למימון בספים ארץ.
 כולנו אלה? בכספים המשטר עושה מה

 בין הכספים את מחלק הוא זאת. יודעים
וה הקואליציה מפלגות הציוניות, המפלגות

 אלה בכספים מקיים הוא כאחת• אופוזיציה
 הקרייזלרים בעלי — השליט המעמד את

 האומה. על־חשבון ומטיילי־העולם למיניהם
 לשאר דרכים באלפי הכספים את מחלק הוא

 תלות של במצב להחזיקם כדי האזרחים,
 עשרות את בעזרתם מחזיק והוא מוחלטת.

 נושא שאינו הספילי, המשק של הענפים
 בלתי־פוסק לזרם כן על והזקוק עצמו את
הון. של

 אינו זה בסף אחרות: כמלים
 הציוני. המשטר של תופעת-לוואי

 את קובע הוא בסיסו. עצם זהו
המשטר. מהות

 למיבצע אבן אבא מגויים מדוע ברור לכן
 ראש־ * גוייסו מדוע ברור זה. בלתי־טהור

 חצרניהם אלפי וכל ושרת־החוץ, הממשלה
 הפסיכוזה ליצירת ובתבלביהם, ולבלריהם
הלאומית.

 בכך. מה של בענין המדובר היה לא כאן
קודש־הקדשים. על דובר כאן

★ ★ ★ שר שוידוי בכך, עמוקה סמליות ש ך
 נערכה בו שבוע באותו בא האוצר 7

 אלה, בחירות כי חשובה• מערכת־בחירות
 המשטר מהות את הדגימו קודמותיהן, כמו

בפועל.
 לא הבוחרים קובעים: תמימים עתונאים

 בוחרים מאד, שמרנים הם טעמם. את שינו
מאומה. השתנה לא קטנה, מתזוזה חוץ אלה.

שמיים. שומו
 לעשות? הבוחרים יכלו מה ובי
להם? ניתנה ברירה איזו
 מפלגה מנצחת אם להם איכפת היה מה

המפ כששתי — אלמונית מפלגה או פלונית
 המגבית מן כספן את מקבלות יחד גם לגות

באזרח? תלויות ואינן המאוחדת היהודית
 יכלו וכי טעמם״. את שינו לא ״הבוחרים

 טעמו אלא זה כשאין טעמם, את לשנות
 על־ מעברות בעשרות המחולק הלחם של
 על־ידי המתמנה לשכת־העבודה, מזכיר ידי

ב המתחלק הלחם של טעמו או המפלגה?
 של בלתי־ספורים לאלפים הוותיק ישוב

 סולל־ ,ההסתדרות המפלגות, הממשלה, עובדי
 השייכים האחרים המוסדות ועשרות בונה

למשטר?
 מול לעמוד יכול בלתי־תלוי גורם ואיזה

ה מפלגתי, בזבוז של זו אדירה מכונה
 אסיפות־ על להוציאם כדי מיליונים מפקיעה
וקנית־קולות? ומיבצעי־בחירות המונים

במפ הממשלה תלויה דמוקרטי, במשטר

 האזרח באזרחים• תלויות המפלגות לגות.
ה כי בשלטון. המפלגה את להחליף יכול
משלם־המסים. בידי מרוכז האמיתי כוח

ה תלויה אצלנו, הקיים כמשטר
 המפלגות אך כמפלגות. ממשלה

 תלויות הן באזרח. תלויות אינן
 מ־ אליהן הזורמים השנור בכספי

 ככספים משתמשות הן חוץ־לארץ.
 על מרותן את להטיל בדי אלה

 קולו את ממנו ולהוציא האזרח,
מיסיו. ואת

 כאן העם. — ה״דמוס״ קובע לא כאן
באמ בחוץ, המגויס הכסף — השנור קובע
ובלתי־כשרים. כשרים צעים

 שלטון ״דמדקראטיה", זו אין
של ״שנורו-קראטיה", זוהי העם.

 הוף על החולשת הקבוצה טון
לארץ. הזורם הנדבות

★ ★ ★  השנורוקרטיה של העיקרית •■•תכונה
 בארץ, אינו שבסיס־כוחה בעובדה טמונה f ן

 של מתחום־ההשפעה רחוק בחוץ־לארץ, אלא
 כטף של מתמיד זרם בלי הישראלי. האזרח

 הפוליטי, המשטר רק לא יתמוטט החוץ מן
 מקרית־ על־ידו. שנבנתה הכלכלה כל גם אלא

 בקרית־ הנולים לאחרון ועד בעכו הפלדה
 חודש לא אף לעבוד יכול זה משק אין גת,
כספי־השנור. של זה מתמיד זרם ללא אחד

 אשר למטרופולין, ישראל דומה
 תבל פני על פזורות מושבותיה
 - אלה מושכות מם. לה ומשלמות

 לשלטון כפופות - העולם יהודי
 המילה. מוכן במלוא השנוררים

שנורוקראטי. קולוניאליזם זהו
 שנה, 100 מלפני הבריטית האימפריה לא

 היו האמריקאי, הזהב בתקופת ספרד ולא
 מן הון בזרם כזאת במידה תלויות אי־פעם

 הדוגמה כי יתכן המשועבדות. המושבות
 של זו היא בהיסטוריה היחידה הבולטת

העתיקה. רומא
 חדלו למסעי־כיבושיה, יצאה שרומא ברגע

 הם כפיהם. עמל על לחיות עצמם הרומאים
 מן מצביאיהם הביאו אשר השלל על חיו

 נצחונו אחרי חלקי־תבל. בשלושה המושבות
ה פומפיאום הביא למשל, מיתידראטס, על

 האומדנה לפי שהגיע שלל לרומא גדול
 על גם העולה סכום — ל״י מיליון 120ל־

 המאוחדת היהודית המגבית של השלל
בשנת־שיא.

 ארצות ״שיעבוד אחת: סמכות אומרת
 אוצי את רומא לרשות העמיד הים־התיכון
 של מבצר־ההון ואת המערב של רות־הטבע
 הרומאים את פיתה זה עושר המזרח...

ול שלהם, אוצרותיהם פיתוח את לנטוש
לי...״ למשק עבור טפי

הת הם לעבוד, חדלו הרומאים
 מן לחם של סובסידיה לקבל רגלו

היתה התקופה סיסמת המדינה.
Panem et Circensis — וקירקם. לחם

★ ★ ★ שנת־ בישראל הסתיימה אלה ימים
יש זו בסמיכות־תאריכים גם העשור.^

Kelp Bring 100,000 Rumanian Jews
Life of freedom in Israel
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 הודיע הזה העולם מגבית־המקדמה• לפתיחת במסיבה במארס, 19ב־ אבן אבא של נאומו על
 כשבוע לארץ שהגיעו בטוחות ידייעות על־סמך במרס, ב־ס! מרומניה העליה הפסקת על

 את אמריקאיים, בעתוניס שהופיעה הצעקנית, המודעה כוללת זו, תרמית מלבד כן. לפני
 הבאים האלף מ־ססו חלק רומניה, יהודי — העריצות מן ״פרידה לתמונה: הבא ההסבר

 בעת לשלום, יהודיים לפקידים מנפנפים המאוחדת, היהודית המגבית בעזרת לישראל השנה
' לישראל בדרכה וינה את עוזבת שלהם החופש* ש״רכבת . .  במודעת זו, עוינת תעמולה .
העליה. את להפסיק רומניה ממשלת להחלטת תרמה ישראל, שגריר שם את הנושאת

כ עשתה ועדת־העשור כי סמליות. משום
ממלכתי. קירקם לנו לספק כדי יכולתה מיטב

 ברובם שהיו ״אירועים', של שנה אחרי
 ופסטיבל חג רדף שחג אחרי אינפאנטיליים,

 גם נוצר לא האם — פסטיבל אחרי דהר
 זה דמיון והאם לרומא? מסויים דמיון כאן

מקרי?
 השוד. ממקורות בא לרומא שזרם ההון

 השנור, ממקורות בא לישראל הזורם ההון
השי שתי בין גדול הבדל יש בשקר. הנעזר

 כי אם הומאני, יותר הוא השנור — טות
שוב־ השיטות שתי אולם מוסרי. יותר לא

In Honor of Abba Eban

הופ שהן מפני הדמוקרטיה, בסים את רות
 המחלק בשלטון לתלוי האזרח את כות
הכסף. את

 וממושך. הדרגתי המעבר היה ברומא
 להיות המעבר יכול בישראל כי נדמה לעתים
יותר. מהיר

 כף דויד של הקיסריות התכונות
 כד פחות לא לעין. בולטות גוריון
 הפראטוריאנית, הגווארדיה לטת

ה משרתים - מסביבו המתלבדת
מחר. אדונים יום,
 שנים עשר לפני עוד לחלום היה יכול מי

 וגם באשקלון גם יארגנו, מפא׳י סדרני כי
 כתפיו על דיין משה של נשיאתו את בלוד,

פועלי־הדחק? המון של

Israel Ambassador to U.S״ and Chief Delegate to U,N.

Allied Campaign 
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Give to Save 125,000 Refugees

הלג בראש שצעד השודד בין הבדל יש
 ה־ לבין רומא, מושבות את וחמס יונות,
 את וחומס מודעות־שקר המפרסם שנורר
 עלול נזהר, לא אם אולם אמריקה. יהודי

 מסויימים, בחוגים להיעלם• זה הבדל גם
 אפשר כבר חרות, תנועת של דווקא ולאו

 הארצות כיבוש כי רבה ברצינות לשמוע
 בעיות את העת בבוא שיפתור הוא השכנות
הישראלית. הכלכלה

★ ★ ★
 סמוכים מאורעות שלושה שופכים ך»ך

mJ — להסתד הבחירות שר־האוצר, וידוי
 תהליך על משותף אור — העשור וגמר רות

בארץ. המשטר של התפתחותו
 המצב ניתוח בלתי־נמנע. תהליך זה אין
 צריך הוא להיפך. ליאוש. להוביל צריך אינו

הנגע. לחיסול דרך לסלול
וב מקום ככל להתחיל אפשר

ה טובה. התחלה בל שעה. כל
 נותן מלוה-העליה גבית על ויכוח

הרגיל. מן טובה אף הזדמנות
שנאמר: בכך להתחיל אפשר

לא!
111111 n i T T H  R כאשר לישון יכול אתה ״האם 

11 I •י» I I U I J I  U מד שואלת סובלים?' רבים כה 
 מתמיד.״ יותר ״תן ותובעת: באמריקה המגבית למען זו דעת־שנור

חוסר־שינה. נגד לתרופה מפוקפקת מודעה מזכירה התמונה

אבן, אבא נאם בה למסיבה זו מודעהושקו כבוד
ליש החדשה העליה ״מבול על מדברת

 להם ״לתת כדי פליטים!״ אלף 125 להצלת ״תרום וקוראת ראל',
העליה. הפסקת אחרי פורסמה היא גס חפשית.״ בארץ חדשים חיים

המ כל מס-שקר. הוא זה מלווה
 מועל - לגבותו בדי ידו את רים

באזרח. יורק כמוסר, בועט כאמון,
אליו. תחזור זו יריקה

ת א מ


