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הבריח ארצות
ל שד וגלב ברו
 — ממנו חלק כל או — העולם יכול למה
 בנתיב אחורה דרך תימצא לא אם ׳לצפות

 מלחמה — ביותר הרע במקרה ? האימים
 של חיים — ביותר הטוב במקרה אטומית.

 את שתייבש נשק של מעמסה מתמיד, פחד
בוז העמים, כל של והעבודה העושר מעין  בז

וה האמריקאי המשטר בעד שימנע כוח של
 שפע להשיג אחר, משטר וכל הסובייטי משטר
העולם. לעמי אמיתי ואושר אמיתי

פועליו, זיעת את מבזבז ... החמוש ״העולם
מחי ילדיו. תקוות את ממציאיו, גאוניות את
 בית־ספר : הוא אחד מודרני מפציץ של רו

 שני־מיפעלי־חשמל, :או עיר. בשלושים חדיש
 אלף 60 של עיר לשרת יכול מהם אחד שכל

מצוי טובים, בתי־חולים שני :או תושב.
 מלם. כביש של ק״מ 75 או: כראוי. דים
 אחד מטום־קרב של מחירו את משלמים אנו

 את מים1משי אנו חיטה. בושל מיליון בחצי
 שהיה בכסף אחת אנית־משחית של מחירה
נפש... אלפים שמונת לשכן מספיק
המאיי המלחמה ענן תחת דרך־חיים. זו אין

 של צלב על התלויה האנושות זוהי מת,
ברזל...״

 ארצות־ נשיא אייזנהואר, דוייט כשאמר
שלו לפני האלה הנהדרות המלים את הברית,

 הסיבות אחת כסיד. חיור היה שבועות, שה
 מגמור אותו שמגעה קטנה, מחלת־קיבה היתר,

 יתכן אולם לכתב־היד. בהתאם הנאום את
הרא בפעם : להתרגשות שניה סיבה שהיתה

 משמעות בעל נאום נאם בחירתו, מאז שונה
 העתו־ כינוהו מפיו, יצא כשאף היסטורית.

אייזנהואר״. ״הכרזת : מצלצל בתואר נאים
 בין דרוש, היה הנאום חלש. סיכום

שלושת את קצת לתקן כדי השאר, ם'  סיכו
 הקהל בעיני שלטונו. של הראשונים החדשים

מאד. חלש הסיכום היה והעולמי האמריקאי
 רצה האמריקאי שהעם מפני נבחר אייק

 מידי היוזמה את שיטול אדם מעשים, באיש
 ולא למעשה, עשה, לא אייק אולם הרוסים.

 קיי- לצ׳אנג היתר מתן האחד׳ מעשהו כלום.
 ?)01 הזה (העולם סין, יבשת את להתקיף שק
 כלל היה לא צ׳יאנג כי מעשי, תוכן חסר היה

 ידוע שהיה דבר ברצינות, להתקיף מסוגל
עצמו. לאייק גם היטב

 פתחו אייק של בחירתו עם מיד אמנם,
 שסימל דבר אדירה׳ שלום בהתקפת הרוסים

 העולמי. הכחות במאזן הגדול השינוי את
 בידי היוזמה היתד, ההתקפה שלבי בכל אולם

 הכריז בולגאנין כשהמרשל בלבד. הרוסים
 בעד המערבי העולם עצר הכרזה׳ השבוע

הגנר יגידו מה לשמוע ציפו הכל נשימתו.
 סאנמונז׳ום. של באוהל הקומוניסטים לים
 משהו יגיד אמריקאי מדינאי כי ציפה לא איש

העולם. פני את שישנה
 כי היתד, העיקרית הסיבה רעבים. זאבים

 בכך. רצה אפילו לזוז, היה יכול לא אייק
 על נפלה שקורה לאלוף־ריצה חמה הוא

רגליו.
 כמה של מראשיהם מורכבת היתד, הקורה

 אוירה שיצרו אמריקאיים, סנטורים עשרות
 לומר איש עוד יכול לא בה היסטריה של

 של כ״סיוס״ להתפרש עלולה שהיתר, מלה
 לכינוי שזכו אלה, סנסורים ברית־ד,מועצות.

 הדרך, צדי משני הכן עמדו מכשפות״, *רודפי
 הנשיא את לטרוף מוכנים רעבים׳ כזאבים
שמאלה. יסטה כשאף המסכן

 מדיניות לנהל יכול אינו גאוני מדינאי גם
 וכש־ — אחת דרך רק לפניו כשפתוחה סובה
ו ךרף ך,גךול בנאומו ליריביו, היטב ידועה ז

ל כ ם מ ל ו ע ה
—

 ברית־המוע־ מצד צעדים של שורה אייק דרש
 במלה אף הזכיר לא אולם העממית. וסין צות

כתמורה. לשלם מוכן הוא מד, אחת,
 שאלות. כמה מיד נשאלו הרחב בעולם

 קוריאה מלחמת את תפסיק סין אם למשל:
 לתת אמריקה תסכים האם הודו־סין, ומלחמת

, ? באו״ם כסא לה
מחו שתיקה זו היתה כדג. שתק הנשיא

כמת.

!״באים ״היהודים
הידה־ זו קריאת־אימים !״ באים ״היהודים

האמרי ובשגרירויות בצירויות החודש וה
 תדהמה באותה נפלטה היא באירופה. קאיות

 הקרתגאי המצביא בבוא רומא׳ בני כסיסמת
״בשער ״חניבעל : הגדול  לא שהפעם אלא !

 אלא פילים, על רכוב שמי בצבא מדובר היה
 מיסטר :ונאי־מראה צעירים יהודים בשני
שיין ומיסטר כהן

 אחד — מניו־יורק הצעירים האדונים שני
שלי היו — מליונר של בנו והשני עורך־דין

 אמריקאים בעיני שתפס עליון, כוח של חיו
בון של מקומו את רבים  עליון כוח העולם. רי

 ממדינת הקרח הסנטור מק־קארתי, ג׳ו היה זה
הא העם כגואל עצמו את שמינה ויסקונסין,

 לפי קומוניסט, הקומוניסטים. מסכנת מריקאי
 שאינו אדם מק־קארתי: ג׳ו הסנטור הגדרת
 מק־קאר־ ג׳ו הסנטור של דעותיו עם מסכים

תי.
האח בחדשים חשודים. יהודים שאר

 על מוראו את להטיל הסנטור הצליח רונים
 חקירה ערך הוא באמריקה. חיים ענפי כמה

 ובמכללות, בבתי־הספר הקומוניזם השפעת על
 עשרות כמה ולפטורי הרוח חיי לשיתוק גרם

אמי קומוניסטים מהם אחדים פרופסורים׳
 כללי באופן ונוטים ליברליים האחרים תיים,

אמ של באוניברסיטאות : התוצאה לשמאל.
במאה שאינה מלה להזכיר עתה אסור ריקה

 הפרופסורים טענו המקובל. הקו לפי אחוז
 אצלנו שהשתרר המשטר :כמובן) (בחשאי,

 סובייטיות באוניברסיטאות המשטר מן שונה
בסגנון. רק

 החרוץ הסנטור מן מנעו לא אלה עיסוקים
המ המטרה האמריקאי, החוץ במשרד ממפל

 שספריות שגילה אחרי חיציו. של סורתית
 ספרי גם כוללות בארצות־חוץ אמריקאיות

 חשודים, יהודים ושאר לסקי הארולד מארכס,
האמ הספריות : עגומה מסקנה להסיק נאלץ

קומו על־ידי כולן מנוהלות בעולם ריקאיות
 בעשרות הספריות פקידי החלו מיד ניסטים.

 ספר כל לגנוז — תל־אביב כולל — ערים
הנורא. ג׳ו של חמתו את לעורר העלול

 הוא בזה. הסתפק לא ג׳ו הבזיק. הבזק
 שני את לשלוח חקירה. בעצלו לערוך החליט
 זה היה בזק. לסיור הצעירים אמונו אנשי

הס ימים ארבעה תוך : באמת שהבזיק בזק
 רועדים פקידים 140 לראיין הצעירים פיקו

מהפכ מסקנות להסיק ובגרמניה, באוסטריה
 אירופה־החופשיח רדיו : להן אחוות ניות.

כולל אמריקאי) בכסף בגרמניה (המתקיים

 בי. הבריטי השרות קומוניסטים, 763 בדיוק
 אנטי־אמרי־ בתעמולה בעיקר עוסק סי. בי.

 בעולם האמריקאיות השגרירויות כל קאית,
ומידי. כללי טיהור טעונות

 יש כלל: סודית אינה הדרוש הטיהור מטרת
 מק־קאר־ לג׳ו להפריע העלול אדם כל לטהר

ד את להעמיד ,1956 בשנת לכשינסה, תי  מו
 אייזנהואר של כיורשו הנשיאות, לכס מדותו

 אר־ ליהודי שיקרה מה הקומוניסט־למחצה.
 אם בכללם, וכהן שיין ולאדונים צות־הברית,

 גם לנשיא, הכמעט־פאשיסטי הסנטור יהפוך
כמוס. סוד אינו הוא

יפאן
טדלמנטו״ אידיוט

ברוחו. לשלוט עוד יכול לא יושידה שיגרו

 הוא ממול ״החבר : נורא דבר ואמר קם הוא
הממ ראש של קולו הרעים !״ מושלם אידיוט

הפרלמנט. באולם שלה
 ברור היה בבית. השתררה עמוקה וממה
 חיוור הצירים, אחד *אירע. איום שמשהו

 הצעה הציע הדיבור׳ רשות את ביקש כסיד,
 הקולות, כשנמנו הממשלה. בראש אי־אמון של
הפרל : להחדיר יושידה שיגרו של תורו בא

אי־אמון. לו הביע אמנם היפאני מנט
מ היה בבחירות ראש־ד,ממשלה של מצבו

 עברו, בימים מורהו לכך גרם למדי. סובך
 איצ׳ירו ומייסדה, (הליברלית) מפלגתו מנהיג

הג על־ידי בשעתו טוהר זה, מנהיג ד,סוימה.
 המלחמה בימי שאמר מאחר מק־ארתור, נרל
 (שהיו אמריקה נגד בלתי־זהירות מלים כמה

 כשאמר היפאנית הבולשת באזני מאד זהירות
 הבטיח מקומו׳ את זמנית תפס יושידה אותן).

 לחזור הגדול המורה לכשיוכל מיד שיסתלק
הנכ הרגע כשהגיע אולם הפוליטיים. לחיים

 כזאת בקלות לוותר שאין יושירד, גילה סף׳
 את העמיד הוא ראש־ממשלה. של כסאו על

 להקים מורהו את הכריח מחדש, מועמדותו
נפרדת. רשימה

 מעבר הארץ. מתוצרת צעירות
יו הרבה גורם קיים אלה אישיות למריבות

 הפחד :יפאן על נפל גדול פחד חשוב. תר
השלום. מפני

 חשבון על יפאן חיתד, שנים שלוש משך
 הבא מכל קנו האמריקאים קוריאה. מלחמת

 החזית, חיילי הלוחם. צבאם את לצייד כדי ליד
בזו קצרה, לחופשה שבאו  כספם את ביז

 תוצרת־ משעוני־יד החל להם, שנראה דבר כל
 אף וחמודות׳ צעירות בגיישות וכלה יפאן׳

הארץ. מתוצרת הן
כש הצפוניים, הגנרלים איימו זה, כל על

המ בהקדם. שלום להשיג אפשר כי הודיעו
מנו בבלונים טוקיו של בבורסה ירדו ניות

 הממשלה שראש גדולה סכנה היתד, קבים.
איתן. יפול

האח ברגע הסכנה את מנעו האמריקאים
 סחורות לצבאם לקנות שיוסיפו הודיעו רון,

״הת קוריאה. מלחמת תיפסק אפילו יפאניות,
 אך יושידה. יריבי צעקו !״ בבחירות ערבות
 מחדש נבחר יושידה : הועילה לא הצעקה
 הדיבור את להרחיב עתה יוכל זעום), (ברוב

האחרות, המפלגות צירי של האידיוטיזם על
הצ לא השלום פחד לחיים, טעם אין
המער העולם רחבי בכל בלבד. ביפאן טמצם

לע מד, הרצינות בכל המשק אנשי תוהים בי
המתי תפוג השלום, יפרוץ אמנם אם שות
 ר,זמ־ את האמריקאית הממשלה תבטל חות,

עלו למליונים. עבודה המספקות נות־הנשק
 בכל המוני לרעב שתגרום אבטלה להיוצר לה

 ישראל, הקרויה הפינה כולל העולם, פינות
אמריקאיות. תרומות על המתקיימת

 רמה לקיים כדי : הכלכלית הבעיה שורש
חיי לפועלים) עבודה (ושל ייצור של גבוהה

 גבוהים, מסים האזרח על להטיל הממשלה בת
 ממשלתיות. הזמנות על הכסף את להוציא

 כמעט־מלחמה׳ או מלחמה בימי קל הדבר
 את להציל כדי מסים לשלם מוכן כשאדם
 בלתי־ כמעט הדבר שלום בימי אך מולדתו
 לשלם מוכן אינו נורמלי אדם שום :אפשרי

מרעב. שני אדם להציל כדי מסים
 דעתו את גילה אמריקאי, שר קם השבוע

טענ גמורה. בטעות יסודו הזה החשבון שכל
 יהיה מסים, פחות האנשים ישלמו אם : תו

 שלהם. צרכיהם על להוציא כסף יותר להם
 קניות תבואנה ממשלתיות הזמנות במקום

 לקנות שירצו פשוטים, אנשים של מוגברות
 יותר. מפואר מקרר יותר, חדישה מכונית

 שתשכנע טובה, פירסומת רק דרושה כך לשם
 מכונית בלי לחיים טעם אין ששוב האדם את

ומקרר.

אייזנהאור דוויט הנשיא
זדכם הוא הדג שותק, הדג

611 הזה״ ,העולם121)


