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טו ■ ג ת מדכ מ
יש מדינת על ביותר הנורא המשפט את
 על בעומדו נכבד. אורח השבוע חרץ ראל
 אמר ממלכתי, ביקור בסיום האוניה, כבש

 שני ״אין ליבריה: נשיא טאבמן, ויליאם
 ליבריה מאשר יותר לזה זה הדומים עמים

וישראל.״
 המדינות אחת הדעות, לכל היא, ליבריה

 המישטר אדמות. עלי ביותר המושחתות
 רודן עומד בראשה היסוד. עד רקוב שלה

 מצרים, ללא יחיד שלטון בה השולט עריץ,
 והנוהג אופוזיציה, כל חזקה ביד המחסל

 השוחד הפרטית. בחנותו כבעל־עסק בה
המ בעלי הם המישטר ובעלי בכל, שולט
דינה.

 כדי הכל את ישראל שליטי עשו השבוע
 הוא טאבמן. הנשיא של בשבחיו לזכות

 כי בבית. כמו בישראל להרגיש היה יכול
 בישראל הקיים המישטר הראה לא מעולם

 חוצות בראש ביותר המכוערים צדדיו את
זה. בשבוע כמו

סוב דר׳ פרשת סחורה. הוא החוק
 ממשלת כי הוכיחה ולהלן) הנידון (ראה לן

 ועד־ אלא מדינה, של ממשלה אינה ישראל
 בפני הגחון על הזחילה גטו. של גבאים

 הנטוייה, זרועו מפני ההיסטרי הפחד הפריץ,
לאו כבוד של זיק כל על לוותר ת הנכונ

ה ילידי המדינה, ראשי כי הוכיחו — מי
 לכור נאמנים נשארו הגטו, וחניכי גטו

מחצבתם.
 של המזהיר ההישג כי לקוות היה אפשר

 של מחבואו את שגילו שרותי־הבטחון,
 כבוד מעט יחזיר בנכר, שוחמאכר יוסל׳ה

 הפוכה: היתה התוצאה אך זו. לממשלה
 כבר משפחתו, לחיק ארצה הילד הגיע טרם

 על גם להטביע המישטר מנהיגי נחפזו
כיעורם. חותם את זו פרשה
 בפרשת בזדון שחולל המדינה, ח־ק
 עוברת לסחורה יוסל׳ה בפרשת הפך סובלן,
בכבו ראש־הגטו המפלגתית. בחנות לסוחר

 את ימנע הוא כי להודיע נחפז ובעצמו דו
 בפרשה שפשעו הפושעים, עשרות הענשת

 אותם כל ההורים: ונגד המדינה נגד זו
ב אותו שהסתירו הילד, את שהעלימו
 אותו שהבריחו אחרים, ובמקומות קוממיות

מדי בכמה חוקים עשרות שהפרו לחו״ל,
נות.

 בחוקיה. סוחרת אינה אמיתית מדינה
 ״שלום למען פשעים, על מוחלת אינה מדינה
וב בהתה קואליציוניים שותפים עם בית״
 החוק. עליונות על מבוססת מדינה עתיד.
 — הגטו לחוק בניגוד — המדינה וחוק
מקח־וממכר. לכל מעל עומד

גבאי אצל הוא כלל הגבאים. שלטון
קנו לעשות הפריץ, בפני להתרפס גטו:
 יד להראות אך — הקהילה בתעד ניות

עצמו. הגטו בתוך חזקה
ה בפני גיבור היה שלא ראש־הגסו,

להר החליט החוטפים, בפני לא וגם פריץ
 חסרי־מגן, עובדים כלפי גבורתו את אות

מושח בוסים של במרותס למרוד שהעזו
 להעניש לפטר, החליט הוא ומכורים. תים

 הכבוד בעלי עובדי־המדינה את ולהרעיב
 דין את. בהכנעה מקבלים שאינם העצמי,
שעות־הקיץ. ביטול

 לחוטפים, לסלוח המוכנים גבאים ואותם
שול בכנסת, קולותיהם לעבר פזילה תוך
 וב־ בכוח למנוע כדי שוטריהם את חים

 לנסוע שומרי־חוק אזרחים בעד טענות־סרק
להלן). (ראה בשבת ירושלים ברחובות

ממ גטו נוהג כך מדינה. נוהגת לא בן
לכתי.
 של לרוחו להתאים היה יכול זד. כל
 ה־ את הממשיל למשל וגם ליבריה. נשיא

 למעלה המתכופף לרוכב־אופניים, מישטר
למטה. והבועט
 מישטר אולם הנפש. למעמקי עד

העם. את מסמל אינו זה
 באה היא בישראל, קרן־אור ישנה אם
 המונים מאסו לא מעולם ההמונים. מלב
מ טוב העם השבוע. כמו בשליטיהם אלה

עתוניו. מרוב וגם מנהיגיו,
ה בחנות, הבית עקרת במונית, הנהג

 כולם כמעט — בסדנה הפועל במשרד, פקיד
 למעמקי עד סובלן גירוש על־ידי זועזעו

 כמעט התבטא זה ספונטאני זעזוע הנשמה.
בארץ. השבוע שנשמעה שיחה בכל

 אלא שליטיה, בטיב אינו המדינה טיב
 העם טיב ולגבי בה. השוכן העם בטיב

 הוא ספק. כל השבוע היה לא הישראלי
 אשר בתי־הספר, בתלמידי גילוי לידי בא

 בשערי יוסל׳ה חוטפי נגד למחות יצאו
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