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)הסשן מעמוד (5
פליטים ערביים ,כדי להציל את המרחב
כולו מזרועות הקומוניזם?

מו צ ר ויגו מיני ,ת זו נ ת י ו ב על ת כ ו נ ו ת מ חיו ת!
לנופול ב תו פ עו ת ש ב הז ד קנו ת ו ב עיו ת תזונ תיו ת.

אין סוף לאפשרויות .המשמעות
האמיתית של דברי ראש־הממשלה
היא ,כי יש ליהודי ארצות־הכרית,
באמצעות עסקני המגבית ,זבות■
ויטו על פל ענייני המדינה ,עד ל
עניין הקדוש כיותר :עניין השבות.
★ ★ ★
**רוע ? מפני שיהודי ארצות־הברית —

ז

 1 3כך אומר ראש־ד,ממשלה — עוזרים
בכספם לקלוט עולים .האומנם?
האמנם מוקדשים כספי המגביות כולם —
ואף בעיקרם — לקליטת עליה?
לא דובים ולא יער.

תרומות היהודים ,כמו בל ארבע
מיליארד הדולרים שזרמו מאז קום
המדינה מהוץ־לארץ לכיסי ממש
לת ישראל ,מוקדשים בעיקרם ל
מימון המישטר הקיים כמדינה.
בשנים בהן לא היתה שום עליה ,לא
הצטמק ד,גדעון במאזן המיסחרי של המדינה.
להיפך — הוא גדל משנה לשנה ,עם עליה
ובלי עליה .הכסף היהודי מוקדש לכיסוי
גדעון זד — ,גדעון שמהותו בעצם קיום
המישטר ,באופיו הטפילי היסודי ,בחובתו
לספק הנאות חומריות לרבבות מתומכיו,
למנגנוני מפלגותיו ,לשכבות שלמות של
החברה המקיימת אותו.
המישטר הזד ,קיים כולו אך ורק הודות
ליכולתו לחלק את זרם הכסף האדיר הזו
רם לארץ ,ושמקורו בחלקו — היהודים בחו״ל.
כאשר בא המישטר הזה לחסל את חוק־
השבות ,כדי לפייס את יהודי־הגיטו התור
מים למגבית — אל יתעטף באיצסלה של
קיבוץ־גלויות וקליסת־עולים .זוהי איצטלת
המלו העירום שבאגדה .אין היא קיימת.

)שם מסחרי רשום בינלאומי(

הנו מוצר מקורי ,שהוכן לאחר מחקר ממושך
ע׳־י ד״ר אנה אסלן וצוות העובדים במכון לחקר
חליי ה הזד קנו ת על שם .ד׳־ר ס .י .פרהוך בבוקרשט.
היצואנים

הבלעדיים:

ז־ מ ס קן עווו עו ח ס
בוקרשט,

ייאמר הדבר בפירוש :המשטר
הזה קורע את חוק־השכות ,את
הבגד המוסרי האחרון ששרד על
גופו ,בדי להבטיח את זרם הכסף
הדרוש לעצם קיומו ושלטונו.

רומניה.
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מה נישאר  -זולת תאוות־
השילטון הגסה ,זולת התשוקה ה 
עירומה להמשיך• בהנאות החומ
ריות ששלטון זה מקנה לבעליו?

המיכללה הישראלית
לעתונות ,פר סו ם וי ח סי צבור

נפתחה ה ה ר ש מ ה
לקראת שנה הלימודי□ תשבייג
פרטים והרשמה  :כל יום בין השעות
 10.00-12.00לפנה״צ 5—7 ,אחה״צ
תל-אביב ,רח׳ אלנבי 76
דחף

הטיפול
בציפורניים
נעשה גם אצלנו בצורה ה 
נכונה מאז שניתן להשיג
את מסיר לק הציפורניים
המפורסם ה ל ו א ן .הלואן
מסיר כל לק מייד ,אינו
נמרח ואינו מתייבש ,מונע
צריבה וקלקול הציפורן ו־
בית־הציפורן ,והוא נקי ל 
חלוטין מאציטון .הלואן ב 
שפופרת הוא מוצר של ד״ר
וורמביק בע״מ ,ומשווק ב 
יותר מארבעים ארצות.
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הצגת בכורה ארצית
השבוע

בקולנוע ״מרכז״

בת״א
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מה נישאר — זולת מישטר שקיים מפני
שהוא קיים ,שכל האידיאלים שלו התרוק
נו מתוכנם והפכו סיסמות כוזבות.
מר בן־גוריון עצמו סיפק לנו במאמרו,
בעל כורחו ושלא ביודעין ,תמונה מרתקת
של מהות המישטר הזה .הוא קובע:
״אין בישראל הססנות לבתי־הסשפט ,כזו
שיש לבתי־משפם אמריק-איים — לבטל תוק
פו של חוק שנתקבל בקונגרס  1האמריקאי...
מפני שלדעתם הוא מתנגד לחוקה*.
כי בישראל — הודות למר בן־גוריון —
אין חוקה .לכך הוא דאג.
״כמו כן אין בסמכות בתי־הסשפם לבטל
)את( סמכותה של הממשלה ,או של אחד
השרים ,שהוענק לה על־ידי החוק .ואין ה
ממשלה זקוקה לאישור בתי־המשפט ל
פעולות 1הניתנות לסמכותה ,לרבות התקנת
תקנות בעניינים הממוריס לסמכותה ,אלא
אם הדבר הזה נאמר בחוק'.

תל־אביב ,רח׳ אלנבי 76
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* הו סופו של הסטריס־טיז הרעיוני.
ן שום בגד לא נותר ,שום תוכן מוסרי,
שום יעוד ,שום זכות־קיום.

כתובת למברקים  :בימימפורט ,בוקרשט.

״סרטי הטוב ביותר״

>

משמע  :במדינה זו איו עיר ל־
בתי־המשפט .יש ערף רק למט■
שלה ,הפועלת עין פי ״החוק״.
מה זה ״החוק״? החוק הוא רצונו של
רוב הכנסת.
ומי זה רוב הכנסת? רוב הכנסת מורכב
מן העסקנים של המפלגות המחלקות ביני
הן את השלל העצום הזורם מחו״ל.
מי חולש על זרם ההון ,ועל חלוקתו?
הממשלה הכפופה לאיש אחד — מר דויד
בן־גוריון.

זהו ,אם כן ,מעגל-קסמים .ה
יהודים תורמים לממשלה .הממ
שלה מחלקת את הכסף למפא״י
ולשאר המפלגות .המפלגות מקיי
מות ככסף זה את המנגנונים ואת
הפעולות המבטיחות להן את הקד
לות לכנסת .הכנסת הזאת מחד
קקת את החוקים הנותנים שילטון
בלעדי לממשלה .והממשלה היא
שיפחה לאיש זקן אחד.

זהו המישטר במערומיו ,בכל כיעורו
וניתנו — אחרי שנשר ממנו האחרון ש־
בשיבעת צעיסיו הרעיוניים.
העולם חזה 1299
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