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החמישי. המעמד שסו בארצות־הברית. /

 המאפייה של ניסיון מתאר הוא
 ארצות־ על להשתלט האמריקאית

 איש■ בחירת על-ידי הכרית,
הנשיאות. לפס המאפייה
 בצו־ ■מתאר הספר כל־כך. לא דימיוני?

 לעולם המאפיה ׳חודרת כיצד נאמנה דה
כל אימפריה ומקימה ה״חוקי״, הביזנס

המיל הון את מפעילה היא אדירה. כלית
הי סמים, עסקי של שנים פרי — יארדים
 אחד בזה וכובשת — ורצח סחיטה חמורים,

 ומשעבדת משחדת היא המשק. ענפי את זה
הג המיפלגות משתי בנירים פוליטיקאים

בעז והמישטירה. הצבא ראשי את דולות,
הר וחברותיה בשווייץ, שלה הבנקים רת

 ואיי־באהא־ ואדוץ כמו במקומות שומות
הכספים. עולם על משתלט היא מה׳

 היעד אל ידיה את להושיט מוכנה היא
הלבן. הבית הסופי:
 מדע-בידיוני, של ספד זה אין
 ודיכד רחוק עתיד מתאר הוא ואין
לעו מומחה כידי נכתב הוא יוני.

 את שכתב האיש הפשע, לם
 את כונה הוא הצרפתי.״ ״הקשר
 לא שפורסמו תהליכים על עלילתו

פעם.
והכס הביזנס לעולם המאפיה חדירת

 של הבנקים רשת קיימת. עובדה היא פים
 בעיתונות פורסמה כבר בעולם המאפיה

 כבוד של מקום ניתן זו וברשת שנים, לפני
 טיב׳ור הד״ר של לאשראי הבינלאומי לבנק

 של הקשרים מן מיקצת בשווייץ. רחנבאום
 ראשי בכורים, פוליטיקאים עם המאפיה
 אחרים ואישי־מפתח מיקצועיות אגודות

 בשורה !נתגלה בישראל) הקשורים .(מהם
וחקירות. מישפטים של

 סבירות של מידה שיש מכאן
 פושעת מערכת הספר: לעלילת

שלמה. מדינה על להשתלט יבולה

בג עדיין זה ארצות-הברית, נכי ך*
 אולי. דימיוני. מצב דר /,

1 ישראל מדינת לגבי דימיוני זה האם
 מצב אצלנו קיים ככר שמא או
 פוליטית-בל- מערכת חולשת שבו

 מעמדות־ כמה על פושעת כלית
הלאומיים? כחיים המפתח

 כעם■ גם להם שותה שהוא עליו
פחות. וגלויים יותר אינטימיים קים

 :4 מס׳ סקנה **
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כישראל. מיפלגתיים גופים עם צים
 המיפלג־ הקווים את חוצים אלה קשרים

 מיפלגות כל את וחובקים הגלויים, תיים
מעו בילבד האחרונות בפרשות המומסד.

הלי ומן הפדערך מן בכירים אישים רבים
ול״ע. התודתית והחזית המפד״ל כוד,

ל החברה חוק את הכנסת אישרה מדוע
עו שבראשה ביודעה עצום, ברוב ישראל

בפר שקוע אז כבד שהיה צור, מיכאל מד
 מיקרה זה האם פלילי? אופי בעלות שות

הקו מילבד היחידי, חבר־הכנסת :שהייתי
 זה, לחוק הסתייגויות שהגיש מוניסטים,

 שבכנסת מוזר זה האין נגדו? והצביע
לח רצינית מערכה התפתחה לא הנוכחית

 ה״אוסוזיציה״ ושגם האמת, מלוא שיפת
במס־שפתיים? מסתפקת

הפוליטי את המאפיה קונה באמריקה
 שוחד, באמצעות אותם ומפעילה קאים,

 המצב בארץ פוליטי. ברצח ׳ואיום סחיטה
 המימסד, מיפלגות ,כל מסובך־. יותר הרבה

אימ הן ול״ע, מפ״ם ועד ואגו״י מחרות
חב בעלות עצמן, בפני כלכליות פריות

 וכמה כמה ובחו״ל. בארץ כלכליות רות
החמס. במערכת משולבים האלה מהעסקים

ש המיליונים, מאות הלכו לאן
 ה■ איי וציריד, ואדוץ בין נעלמו

 ניו־יורק ויוהנסבורג, כאהאמה
ל נעלמו מהם כמה ? ופראנקפורט

 חשאיות, מיפלגתיות קרנות תוך
 כמה פרטיים? כיסים לתוך וכמה

 בשווייץ הסודיים החשבונות מן
ל וכמה כלכליים לאישים שייכים
פוליטיים? אישים

■ ■ ■ !
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להפ יכולה הזאת הקבוצה
ממשלת-ישראל. את עיל

קדח באופן הממשלה עוסקת זה ברגע
 של הבנק ל״הצלת״ דרכים בחיפוש תני

מש עצמו ראש־הממשלה רוזנבאום. ר טיבו
 — הכל את מגייסים אלה. במאמצים תתף
 בשיחוד וכלה ציוניות בסיסמאות החל

 למנוע כדי — לגיטימיים כלכליים גורמים
בשווייץ. שואה

? למה

 אנשים, של קטנה קבוצה כידי צא
המדינה. את החומסים

 בלתי- חוטים באלפי בזה זה קשורים הם
 האלה החוטים מן קטן חלק רק נראים.
נתגלה.

ה למיסגרת מחוץ עומדים אלה אנשים
 מהסיניות נהנים הם והאזרחי. הפלילי חוק

טוטאלית.
 בין המקובלת החלוקה זו, קבוצה לגבי

ופר הסתדרותי ממלכתי, — ה״סקטורים״
 אילי־חון כוללת היא תופסת. אינה — טי

פקי ממשלתיים, פרוטקציונרים פרטיים,
ה ״׳משק של וסונקציזנרים בכירים דים

עובדים״.
עצ כפני סקטור זהו למעשה

 לבל מעל העומד סקטור — מו
עליהם. וחולש האחרים,

 מחברי־ההסתד־ זה כסף נגזל העובדים״,
בזיעת־אפם. אותם שהרוויחו רות,

חמ על־ידי המופקד פראנק כל
 בבנק סודי כחשבון ישראלי סן

 מהכרה המועבר דולר בל :שווייצי
 וכתי־הזי־ ״צי״ם׳׳ במו ישראלית,

לי כל ואדוץ: כעיר להכרה קוק,
האפ העסקים כבל המעורבת רה

 או זו כצורה באים — האלה לים
ישראל. אזרחי של מכיסם אחרת

 מקבילים שאינם זקנים, גם האזרחים. כל
 מחרפת־ להצילם כדי מספקת קיצבת-סעד

מ למוות הנדונים חולי־כלי׳ות, גם רעב,
 גם מלאכותיות. כליות לרכישת כסף חוסר

ש ילדים נוער־במצוקה, אלמנות־מילחמה,
ניוון. עליהם נגזר

 אין ומהותית, מוסרית מבחינה
 הישראלית המאפייה בין הבדל
 האמריקאית, המאפייה וכין הזאת

 מ■ שלה המיליארדים את שצברה
 בנופיות-רצח, של ההגנה״ ״דמי

באמצעות נוער המוני מהשחתת

רוזנגאום טיבור את מברן דיין משה

 פרשת דזזנבאום, טיכור רשת
 בהן הקשורות והפרשיות צור :מיכאל ע!

 אותם. ידענו שלא דברים לנו מגלות אינן
 ציי״ שיל קבוצה עוסקת שנה עשרים מזה

בחשי זה, שבועון ובראשם די-שחיתות,
 ישות׳. צור רוזנבאום, של מעשיהם פת

והציבור. הכנסת את בפניהם הזהרנו
סיפ האחרונים הגילויים אולם

ו את הראשונה כפעם לנו קו ה ה
ת ו ח ה את גילו החותכות: כ
שר הכל מוקדי-השחיתות כין ק
 חלק וחשפו והפוליטיים; כליים
. של חשוב ה ט י ש ה

. נתגלתה בקיצור: ת כ ר ע מ כו לא ה
 אבל ממנה. קטן חלק רק חלילה. לה,

כי להבין לנו מאפשר הזה הקטן החלק
מסקנות. ולהסיק כולו, העסק פועל צד

■ ■! ■
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 הכלכליים החיים מן ניכר חלק
נמ■ מדינת-ישראל של והפוליטיים

ומגוונות. שונות בדרבים הציכור
 הנסחטים האזרח, כספי בין הבדל אין
כס ובין מכבש־המיסים, באמצעות ממנו

 שנועדו העולם, יהודי ׳של התרומות פי
 הבדל אין הישראלי. הציבור את לשמש

 מכי- ׳במישרין הבאים המדינה, כספי בין
מב למדינה המגיעים כספים ובין סינו,
חוץ.

 מן ל כ ה יורד דבר, של כסופו
האזרח. של החודשי הלוקש
 מאות להוציא נאלצת הממשלה כאשר
שכס המפקידים את לפצות כדי מיליונים

יו בוימניוז, ארץ־ישראל בבנק אבד פם
 משלם־ של מלוקש־המשכורת זה כסף רד

המיסים.
 אילי- ממיסים משחררת הממשלה כאשר

 בארץ, מיליונים עשרות המרוויחים הון
 על עול־המיסים את להגביר נאלצת היא

נמוכות. הכנסות בעלי ועצמאיים שכירים
 של תרומות לארץ בדרכן נעלמות כאשד

 טובים יהודים על־ידי שנתרמו מיליונים,
 והסעד ההשכלה הבריאות, הביטחון, למען

 לשלם ישראל אזרחי נאלצים — בישראל
ר ת ו אלה. מטרות למען י

״חברת מכספי מיליונים נעלמים כאשר

ול לניוון המובילים קשים סמים
 שרוששו ממרתפי־הימורים מוות,

מיליונים.
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בעולם. דומות ׳ובקבוצות האמריקאית
 בגלוי, בשעתו נאשם רוזנבאום טיבור
 סינדיקאט של כקופאי העולם, בעיתוני

 ג׳אנגסט־ בארצות־הברית. המאורגן הפשע
 מיקצועיות אגודות ראשי ידועים, דים

 תרומות ׳הביאו הפשע, בעולם הקשורות
 ממלכתי. לכבוד־מלכים כאן וזכו לישראל

 הקשורים הגדולים׳ המשקיעים מן כמה
 כשות־ באמריקה זוהו האחרונות, בפרשות

המאפיה. פי
 ראשי סודי. עולם הוא הפשע עולם

 במצולות חיים הכרישים, כמו המאפיה,
 ב־ *שנתגלו המעטים בפרטים די האפלות.
 לפני- לרגע־קט כרי־ש בהתקרב מיקרה,

במעמ המתרחש על להצביע כדי המים,
קים.

 גלוייה לשותפות פעם שנכנס מי
חזקה — ידועים אילי־מאפייה עם

 היא העיקריות המטרות אחת
 שכעיקבותיה התמוטטות, למנוע
 רוזנבאום טיכור עסקי בל יתגלו

 של השמות זה וככלל וחברותיו,
הרשי שלו. כבנק החשבונות בעלי

 מאנשי וכמה כמה לבלול עלולה מה
 מיפלגתייס גופים כישראל, הצמרת

וכלכליים.
 להרשות יכולים אינם הממשלה חברי

 ה״אופוזיציה״, ראשי ולא הם לא — זאת
 המזדג- התנועות וראשי מיפלגות עסקני

אחריהן. בות
 להרשות יבולים שאינם כשם
 וגלוייה אמיתית חקירה לעצמם

החשו עשרות מעצר הפרשות, של
ההס מלוא חשיפת הבכירים, דים

 תהיה לא המערבת. של תעפות
ישראלית. ווטרגייט

 עוד לחמום הגדולה המזימה נרקמת כך
 כדי מאיזרחי־ישראל לירות מיליוני מאות

 הכלכלית־פוליטית־ המערכת את להציל
העו יהדות הציונות, בשם זה כל פלילית.

נדשקר. שאינו ישראל ונצח לם
 את יסדתי ״בבאזל :אמר הרצל

 הגיעה היא היהודים.״ מדינת
לוואדוץ. עד דחוק.


