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 בלתי־רגיל. אורח למערכת נכנס השבוע
 ורגליו נזיר של חומה גלימה לבש הוא
מהוק ובלתי עבים עור בסנדלי נתונות היו

 משפחות על רשימתנו את קרא הוא צעים.
 להתנצר הרוצות שמונה מקרית העולים
 את להביע עתה וביקש )1027 הזה (העולם

בישראל. ההתנצרות עניין כל על דעתו
מת הכנסיה אין הסביר, עקרוני, באופן

 יש רייפך:1/ לנצרות. נפשות לרכישת נגדת
 תפקידם. עיקר שזהו מסועפים, מיסדרים לה

 בפעולה רואה הכנסיה אין בישראל אולם
 רבות כנסיות להיפך: מטרתה. עיקר את זו

ה לחיק יהודים לקבל תוקף בכל מסרבות
 החדשים שהמתנצרים רואות הן אם נצרות,

 פתרון למצוא רק זה בצעדם מתכוננים
הכספית. למצוקתם

 עשרות אלינו שבאות לעצמך תאר ״אבל
 ללחם. ממש הרעבות מסכנות, משפחות

 להם נתן לא יהודים שהם זד, בגלל האם
 שהם מאמינים שאיננו זה בגלל האם צדקה?
 ללכת לילדיהם נניח להתנצר רוצים באמת
יכו בישראל העתונים רוב סחבות? לבושי

 החותרים מיסיונרים פעולת שזו לצעוק לים
 וכללי המצפון אבל היהודי. העם קיום תחת

 עזרה!״ להגיש עלינו מצודים שלנו המיסדר
אמר.

 כנסייתו פעולות הצדקת לשם לא אולם
 משהו להציע רצה הוא למערכת. הנזיר בא

 היהודים, אתם, תקימו לא ״מדוע מהפכני.
מיסיונים?״

 לה מצאתי ההצעה, על שחשבתי וככל
חיוביים. צדדים
 — כזה מיסדר שיקום לעצמנו נתאר הבה

 למשל,. היהודית, האחווה מיסדר לו נקרא
 אנשי רק לא להשתייך יכולים זה למיסדר

 להקדיש הרוצים יהודים סתם גם אלא דת,
 של בחייהם ושמחה אור להבאת מרצם את

 להקים יכול כזה מיסדר גורל. מוכי יהודים
 אותן לפנות יוכלו אליו למשל׳ בגליל, סניף

 רק לא שמונה מקרית מיואשות משפחות
 לקבל כדי אלא חומרית, עזרה בבקשת

והדרכה. עידוד מילת

ץ לישו מוביל מה
 שפנו שמונה מקריית העולים משפחות

 לשמש צריכות )1027 הזה (העולם למיסיו:
 ביישוב העוסקים אלה לכל אזעקה אות

 בני־ להביא אי-אפשר סוף־סוף, כי עולים.
 קיום אפשרות כל ט שאי! למקום ארם

 המוסדות אדישות ליאושם. אותם ולהשאיר
 מי איז כי ההרנשה בהם נוטעת כלפיהם
 המוכנים כמרים אותם מלבד עליהם, שמרחם
ובנדים. מזוז חבילות כמה להם לשלוח

רמלה חביב, דויד
 בביצות וקדח ארצה עלה כשאבי יש? מה
 להיות הלר האם — שנה שלושים לפני

 לו והודות כנבר עמד הוא לא! נוצרי?
 דור התחשל כמוהו אלפים של ולאופיים

 אנחנו וגיבורים... נאים צברים של המשד
 יותר החרשים העולים את מפנקים פשוט
קצת? לסבול להם מפריע מד, מדי.

 תל־אביב שרון, נוח
 על המשן, דור אותו שנותן הדוגמה אולי

ותפריטו? מכוניותיו חווילותיו,
ה הקואליציה מפלגת איש שרגאי, מר

 בפי אד, לארץ. עולים להזרים יודע דתית,
 יהיו חייהם אם מעניינו זה איז הנראה,
 שלא גורם דתי שאיש הגורל צחוק להפקר.
 בהבאתם חלק לו שיש יהודים, לאותם במזיד
 חוללה שבעבר בדת דתם שימירו ארצה,

. והאינקוויזציה האוטוידה-פה את . .
ירושלים הללי, י. יצחק.

 במרכז כי ידע לכיש בחבל החדש העולה
 — איש מתגורר בו פשוט, ביתן קיים החבל

 חייו כל אשר מהמיסדר, — כמה-אנשים או
 איש, אותו כי ידע הוא עמו. לבני קודש
 בפילדלפיה או בשטוקהולם ביתו את שעזב

ב לפתוח מוכן בלכיש, להשתקע מנת על
 אשר את מפיו לשמוע דלתו, את פניו

 הרוחני העידוד מילת את ולתת עליו מעיק
ל מסוגל או פנוי הסוכנות מדריך אין אשר
לו. ספק

 הצלב אל יפנה לא אז אולי יודע? מי
 לברוח דרך למצוא מחיר בכל ינסה ולא

לקנדה.
★ ★ י ★

 הגילויים סידרת את פירסמנו כאשר אגב,
 לפני שמונה, בקרית הנעשה על האכזריים

 אזעקה אות להשמיע ביקשנו בערך, שנה
האחר המוסדות ובאזני הקהל דעת באזני

 הזה, העולם חוקרי העולים. לקליטת אים
 עולים עיירת באותה ארוכים ימים שבילו
 המצב כי ההרגשה כשבלבם חזרו בגליל,

התפוצ ללא רב זמן להימשך יוכל לא שם
מחרידה. צות

 שתגיע מבלי שבוע כמעט עבר לא מאז
 או זו תקרית על ידיעה שמונה מקרית
 אחרת. התפרצות או זו התנגשות אחרת,
 במדינה במדור המופיעה הקצרה, הידיעה

 שמונה בקרית שריפה על זה גליון של
 אלף 23 אל המחפיר ליחס אופיינית היא

העיירה. תושבי
סי עליה הכנסיה, אל ההמונית הנהירה

 שניה, תופעה היא שעבר, בשבוע לך פרנו
 עלולה והיא יותר. הרבה ומדאיגה חמורה

 חמורים אחרים, לכיוזנים ולהסתעף להתפתח
פחות. לא

 להשמיע שוב צורך אנו רואים כן על
 המצב האחראים: באזני האזעקה אות את

מסו נפץ חומר בקרבו טומן שמונה בקרית
ההתפוצ למניעת משהו לעשות מוטב כן.

מדי. מאוחר שיהיה לפני צות״

 תורה! איו קמח, אין חי״ל? אמרו מה
את שנותן מי ימינו: של במונחים או, התורה. את קובע הקמח

חיפה שרייבמן, רות
מאונם כדאיניקים

 )1026 חוה (העולם ״הכדאיניק״ מאמרכם
ב השורר השחיתות לתהליך אזהרה הוא

 השלטון. במפלגות וביחיד בארץ, מפלגות
 כדאיניקים-מתוד־הכרח, של סוג יש (אולם)

 בלעדי ואשר למשפחתם לחם המחפשים אלה
 — השלטון מפלגת וביחוד — המפלגות

 וכיו״ב. שיכון קבועה, עבודה יקבלו לא
מ ואינם מושחתים אינם אלה כדאיניקים

 אימונים שוטרים הם לבם בתור כי סוכנים.
ניקים. כדאי- להיות אנוסים הם והשקפתם, למצפונם

אנוס כדאי׳ניק
 פרטיו שרוב כולו בעולם עם עוד אין
 ישירים עובדים או הם אחרת או זו בצורה

 להם חוב בעלי או השלטון, מוסדות של
 הרושת, בתי משקים, להקמת הליאות על

 בארצו. ישראל כעם דירות, או עסקים
 צעדיו מראשית הרי הממוצע, החדש העולה
 רבות ושנים השלטון שולחן על הוא סמור
 מסוגל אינו — לעולם ואולי — מאוד

 למרות כז, על זו. מאפוטרופסות להשתחרר
ה בעולם, העבירות וכל ב. ש. שחיתות,

 פרנסת את בידיו האוחז היה, שלטה
 עוד כל מעמד יחזיק האוכלוסיה, מרבית

ויהדות העולם מדינות של התמיכה כספי

והמוח הבלעדית לשליטתו ניתנים העולם
 לעם אחרת פרנסה אין עוד כל או — לטת
הזה.

 כבין איננו אצלנו ושלטוז עם בין היחס
 כרי ידו על נבחר וממשל אזרחים צבור
 זה לא ואה שלו, האינטרסים את לייצג

 אולם חזקה, ביד בעמו השולט רודן של
 זה, עם עבודת בפריוז זאת בכל תלוי
 כבין הוא אצלנו היחס קופתו. את למלא כדי
 משרתים, לעצמו השוכר עשיר, אחוזה בעל

 בעל אחר. פרנסה מקור כל להם שאין
 כי לעבודתם, כלל זקוק אינו עצמו האחוזה
 — כזה ומשרת לפרנסו. מספיק בבנק חשבונו

 להתנהג כיצד לאדוניו לומר יעז האם
פרנסתו? לאבדן יחשוש ולא הפרטיים בחייו

חיפה ברט, א.
השניה הלחי

 הלצתו על מסתמר באום שמואל הקורא
 שאם לומר כדי הבריטי העליון הנציב של
 סימן אתכם, מקללים המפלנות עסקני כל

 למה אר ).1027 הזה (העולם בסדר שאתם
 על להסתמר כשאפשר גוי, על להסתמר

טוב? יהודי
״אשריכם לתלמידיו: היהודי ישו אמר

 אתכם, ינדו ואם האנשים, אתכם ישנאו אם
 . . .הרע כשם שמכם את וינאצו וחרפו
 רב שכרכם הנה כי ורקדו, ההוא ביום שמחו

 אבותיכם עשו הזה כדבר כי בשמיים,
ם... אי בי  האנשים כל אם לכם אוי לנ

אבו עשו הזה הדבר כי אתכם, משבחים
לנביאי-השקר!״ תיכם

 תל־אביב הוברמן, דויד
 את למלא מתקשים הזה העולם עורכי אולם

 (לוקם, פרק אותו בהמשך הניתנות ההוראות
 מב־ בעד והתפללו מקלליכס את ״ברכו ו׳):

 גח לו הטה הלחי, על אותך המנה לימינם.
 תמנע אל מעילך, את והלוקח האחרת; את

. כותנתך את גם ממנו , ״ .
ההורים מרד

 תלמידי רבבות יקבלו ימים כמה בעוד
שנת סיום עם תעודותיהם, את ישראל

קציר בתל חתונה
 תלמיד כל יידרש מה, משום הלימודים.

 בול עבור לירה חצי לביודהספר להביא
מאיי התעודה. על המודבק הקרז־הקיימת,

 זה, סכום יביאו לא שאם התלמידים על מים
התעודות. את יקבלו לא  מדל הז בעליל, הוכח האחרונה בשנה

 אחרים, בעתונים והן הוה העולם עמודי
 מייסודו רקוב מוסד הוא הקיימת שהקרן
 לפקידיו גאולה המביא לחלוטין, ומיותר
בלבד.
 קוראת אני בבית־הספר, בניה ששני כאם
 הפקרות סובלים אנו מדוע ההורים: לשאר

 לא מדוע לנמרי? בלתי־חוקית שהיא זו,
 שיסרבו הורים ואלפי מאות בארץ יימצאו
ולתמיד? אחת קץ לה וישימו לגזירה להיכנע

תד־אביב כהן, שולמית
בפועל״ .״בוגדים

 נפשי, שאט את להביע בפי מלים אין
 מיגור, המתחסדים הפטריוטים עמדת נוכח

 והלאה). 1023 הזה (העולם הדרוזים בשאלת
 מפלגתם, של המוצהרים הקווים אחד הלא

 המוביל לחוק קורא העבודה, אחדות מפלגת
 עדתית. או גזעית ולאי־הפליה עמים לאחוות
 אחינו על ינור חברי אותם מדברים כאשר

 ברור הרי בפועל", ״בונדים כעל הדרוזים
במשקם. קיים אינו בזה שחינוך
 גרנדל משטרת פיצוץ את להזכיר רצוני

 שלושת רצח על כתגובה שבא שנה, לפני
 ״בוגדים אותם בערבה. הדרוזים השוטרים

 חובתם מילוי שתור אלה נם הינם בפועל״
 לחברי מאפשרים הנבול ובמשמר בצה״ל

 נאסר ולנסים בלילות. בשלוה לישון ינור
 וירבו ולואי ואמץ, חזק ברכת שלוחה א־דין

מדינתר. במדינתנו כמור בפועל״ ״בוגדים
אילת רפופורט, איתמר

רע המזכיר מוג, המזכיר
 האם ישראל: קול על לממונים לי שאלה

הער השידורים על שהוא פיקוח כל ן י א
ה המדיניות השגיאות הן רבות ביים?

 נובע שהדבר בטוחני זו. תחנה על־ידי נעשות
ה שירות של הראשי שהמנהל מהעובדה

הערבית. השפה את מביז אינו שידור
 ידיעה, התחנה שידרה למשל, שבת, ביום
מעיינת הלבנון ממשלת כי נאמר שלפיה

ו מהלבנון. הסורי הצבאי הנספח בגירוש
 נציגות או •שגרירות כל אין לסוריה הרי

 ב׳ ביום נוסה: מקרה בלבנון. דיפלומטית
 מזכיר את בערבית ישראל קול שיבח

 אחרי מיד שבאה מדינית בתוכנית ואילו חסונה, אל־חאלק עבד הערבית, הליגה
 באותו השמצה דברי התחנה הטיחה כן

הערבית. הלינה מזכיר
ירושלים אהרן, שמואל

 בתופעה נתקלתי הנשק בתערובת בבקרי
 מרבים היינו אויבינו, בקרב אירעה לו אשר

 מעל תלוי היה אשר לשלט כוונתי לגנותה.
 התערוכה, שטח בתור למטרה, הקליעה לביתן
 של גדולה קריקטורה צוירה עליו ואשר
 מלד עם יחד אל־נאצר, עבד מצרים, רודן

 כתת מוקפים נפחדים, ׳שניהם סעודיה,
בכי עליהם המסתערת ישראליים חיילים
שלופים. דונים

 היהירים שהנאומים לדעת נכחו אויבינו
 הרב־ והקריקטורות לתל־אביב״ ״טיול על

 בשדה חנצחון את מביאים אינם רבניות,
ה החינוד לשיטות אות רק הם הקרב.

 המשתמשת במרינה הנושבת ולרוח פסולות
 בישראל, שאנו, גאוותנו היתה תמיד בהן.
זו! פסולה לדיר נתפסנו לא

ירושלים עוזיאלי, שמואל
תל״אביכית אבירות

 כה לעתים טצייז הוה שהעולם בשעה
 השליליים המעשים הצדדים את קרובות
 על להעלות שכדאי דומני בארץ, הנעשים

 מכוניתי נעצרה מכבר לא יפים. מעשים נם
 חוסר-בנזיז. מפאת בן־יהודה ברחוב בלילה
 העוברים הנהגים את לעצור ניסיתי לשוא

 אד עזרתם, את לבקש מנת על ושבים,
נעצר. לא אחד נ׳נטלמז אה

העמידה, בגיל הולר־רנל אלי ניגש לבסוף
קרו היתה שלא לדירתו שהלד ציטרין, מר
 עמו, שמור שהיה בנזיז פח משם לקח בה,

 לתוכה ושפר למכוניתי חזרה אלי נלווה
הבנזין. את

תל־אביב ו., רות
חרוצי סמוקינג

 המתכונן חלוצית, נוער תנועת הניד אני
 תארו בקיבוץ. ולהתיישב לישראל לעלות

 בראותי לי היתה הפתעה איזה לעצמכם
 בקיבוץ שנערכה החתונה של התמונות את

 חשבתי תמיד ).1026 הזה (העולם תל־קציר
 עם לא צנוע, חברתי טכם זהו שבקיבוץ

 כמו שמלות עם ונשים חופה לבנה, שמלה
 להבין עלי האם בניו־יורק. באז שרואים

 לקראת מכיז שאני העבודה בנדי שביז
 סמוקינג גם לארוז צריד אני ארצה עלייתי
לכשתבוא? שלי, החתונה בשביל

ניו־יורלן גורדון, דויד
 בכמת חדה הרשמית העירונית התלבושת

 יטיב גורדון הקורא בלבד. הבלה על קיבוצים
 בניו־יורק הסמוקינג את יעזוב ,אם לעשות

 לחתונת יותר דרוש זה בחורה. אתו ויביא
בקיבוץ.
מולדת צלילי

 הרדיו מדור מופיע לא ימים כחודש זה
 האינפורמציה מבחינת שעלה מדור בעתונכם,

מדו על הקלעים מאחורי שלכם המעודכנת
 אלא לי אין אחרים. בעתונים דומים רים

 בשנת שקע שלכם הקבוע שהרכלן להסיק
יש ״מלחינים לתכנית האזנה בעת עולמים, ראליים.״

 ירושלים זלוטניק, גדעון
 1ל מפריעה שהיתה התוכנית דווקא זאת

לישון.

הכויק היי הכויק, היי
 אוטו, לי לקנות היום בבוא

 דה־סוטו. לקנות רוצה אני
 רתע: בלי ושח השר בא אז

לטברטה!" סתם או ״דינו, רק ״קח
 — מבין אני — לחפור צריכים

 בנזיז. ונם זר מטבע
 אשאל אחת שאלה רק
וכלל: כלל לי ברור לא כי

 הרחובותו מלאים זה איר
דה־סוטו? בויק, לינקולז, בקרייזלר,

 הרצלית גרמן, אבי
 ופרט כלל בין הבדל ישנו
ופיאט. קרייזלר בין כמו

לאלמוני תודה
איו במחלה חולה שאני רבות שנים מזה

 פעם מדי הנפילה. מחלת בשם המוכרת מה,
 ארצה.. וצונח ברחוב הכרתי את מאבד אני

 המוז תמיד כמעט מוצא אני מתעורר כשאני
 בי• ומתבוננים סביבי המצטופפים אנשים

 כר משום מעליבה. ברחמנות או בלעג או
 באמצעות לציין לעצמי חובה מוצא אני

 בדרכי מזמן. לא לי שארע נדיר מקרה עתונכם
 בן- ברחוב המדרכה על הכרתי את אבדתי
ב עצמי, את מצאתי כשהתעוררתי יהודה.

 יהודי הדירה, בעל מוכרת. בלתי דירה
 הייתי■ כאילו בי טיפל אמיר, ובלתי מבוגר

 טקסי■ במכונית לביתי אותי הסיע בנו,
 שנקרא רופא שם הופיע מספר רקות וכעבור

 שבא, כלעומת נעלם יהודי אותו ידיו. על
 איני לצערי מפי. תודה אפילו לשמוע מבלי
בר שמו. את יודע ואיני כתובתו את זוכר
 חיי- שכל אלמוני לאותו להודיע רק צוני

עמי. שנמל החסד את אשכח לא
תל־אביב שלפר, הרברט

שמות עיבור
 (העולם קולנוע במדור להערתכם בהמשך

ה גיבור של שמו תרגום על ),1023 הזה
 יש ליוסל׳ה, מפפינו ברחוב" ״בודדים סרט

ה לועזיים, שמות לעיבור הצעות כמה לי
ה אמנות של לפופולריזציה להביא עשוי
 ״רי- שהסרט מציע הייתי למשל, כך קול.
הש ״רחמים בעברית יקרא השלישי״ צ׳רד

 בהשתתפות אנטואנט,״ ״מריה הסרט לישי,״
ב יקרא טיילור, ואליזבט הייווארד סוזאז

 שושנת בהשתתפות הנותנת,״ ״מרים עברית
החייטת. ועליזה העיוורת

1ב28 הזה העולם2


