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 במחיר תוספת ללא - בעסקים הנאה מזג
 או־ אויר נתיבי של הטיסה תכניות הכרטיס.
 ללא ביון שעות 48 לשהות מאפשרות לימפיק

 מגוונות תכניות שלך הנסיעות סוכן בידי ויזה.
מודר בתי־מלון הכוללות ביון, שהותך לבלוי
 יווני. בידור וערבי מודרכים טיולים ניים,

 יון דרך לאירופה טוס — לכן
כמובן. ״אולימפיק״ עם

סך טו לאירופהב

ת תזמורת • עני צו
 וערב צהרים ארוחות •

חצות לאחר עד פתוח
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וערב בקר ?ודסים
הקורס פתיחת

1.10.65
 ״דיאנה״ לספרות בית־הספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות ביו יום־יום,
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ד,׳. ג׳- א׳, בימים
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במדינה
דת

באשדוד ישו
 מותו, לאחר שנה מאות ותשע מאלף יותר
 סערה לחולל ישו של רוחו עדיין הוסיפה
 יהודים כמה הוסיפו בעבר, כמו בארץ.
 נתגלתה מנצרת המשיח של רוחו בי לטעון
 ברבים להפיץ אותם דירבנד. בחלום, אליהם

 מקום הארץ לענווי המבטיח החזון, דבר את
הרשעים. את ומעניש הבא, בעולם

 החודש שעמדו המשיח, של תלמידיו
לעמי רבים בפרטים דמו סערה, של במרכזה

 רבים של בדמיונם הצטיירו הקדמונים, תיהם
והוזים־בהקיץ. מטורפים כקנאים

 בשעתו, נולד אילו ופועלים. רבנים
 אל להצטרף שמואלביץ ליאון היה יכול

 להפיץ שנשלחו ישו, של שליחיו תריסר
העולם. ברחבי בשורתו את

הצ גמור, כאתאיסט ברומניה נולד הוא
והטיף הקומוניסטית, למפלגה בצעירותו טרף

שמואלכיץ משיח
לח!ץ! הפעילו האב:

 היה אחד דבר רק המהפכה. לרעיון בקנאות
האה המארקסיסטית: בתורה לדבריו, חסר,

 החלים לזולתו אהבה מרוב לזולת. בה
למש לירות כמה להוסיף )42( שמואלביץ

 השגחתו תחת שעבדו הפועלים, של כורתם
הממשלתי. במיפעל

למא באהבה נשלח בקלקלתו, נתפס הוא
 נגלה הרומני הכלא של הבודד בתא סר.
 הופיעו רבנים ״ארבעה אלוהים. דבר אליו

 בלוחות־הברית,״ אוחזים כשהם בחלומי,
 ארבעה בחלום ראה הוא אחר־כך סיפר.

הברית־החדשה. את לקרוא לו שיעצו פועלים,
ליש ועלה מבית־הסוהר שהשתחרר לאחר

 של משונה מזיגה שמואלביץ היווה ראל,
השתח הוא לאט־לאם אבל ודתי. מארקסיסט

תלמי בכד לו עזרו המארקסיזם. מבבלי רר
בלילות. לבקרו שבאו ישו, של דיו

 את לפרנס כדי קשה, עבד היום במשך
 הלילה. לרדת רוח בקוצר וחיכה משפחתו,

 חיי־לילה היו התמהוני המכונות למהנדס כי
 ויורדים עולים היו מלאכים מאד. סוערים

 ומוסרים הבשורה את לו לוחשים ממיטתו,
המשיח. של האחרונות הוראותיו את לו

קיצו מתנגדים יש שלאמונתו יודע הוא
 להתווכח מוכן הוא אין אבל בישראל, ניים

 למלחמת־אחים, לגרום רוצה לא הוא עימם•
 היהודים, עם ריב לי ״אין כי ושלום, חס

 הם התורני. המחנה פעילי עם רק אלא
 והבורגנות הקאפיטליזם בידי שוט משמשים

 מעמד־הפועלים את המנצלת הבין־לאומית,
שוא.״ אמונות בו וזורעת
 שלימד, כת יש במערכה. בודד לא הוא

 עוד ״יש כי בישראל. כאלה מאמינים של
 בים על־ידי שהוטבלו טובים יהודים כמה

 עם יחד לתחיה קמו כך ועל־ידי אשקלון,
^ ישו.״

 על השבוע כשסיפר הרצינו, הצרים פניו
 בליבי ״אין באשדוד. לו שנערך הפוגרום

 בך מצוות עימדי שמורה כי אליהם, טינה
 עלינו הקמים את גם בלבנו לאהוב האלוהים,

שונאינו.״ ואת
 תמימי- אינם שכניו !״מטורף ״הוא

ההש כשליח בו להכיר מסרבים עימו, רעים
 חיווה בסדר,״ לא קצת ״הוא העליונה. גחה
 איש־ של שכנו לזרוביץ, אשר דעתו את

 אבל רוצה, שהוא מה ״שיעשה האלוהים.
ירעיל ולא שלנו, הילדים עם יתעסק שלא

 שלו,״ השטויות כל עם נשמותיהם את
התמרמר.

 המודרני המשיח של לרוחו הבנה יתר
 עמדה היא ריבקה. לזרוביץ, של בתו גילתה

 שמואלביץ של ביתו מרפסת על שבוע לפני
 הנזעם, ההמון אל בידיה נופפה באשדוד,

 לבשר בא ״הוא הבית. מול ברחבה שעמד
 נענתה ),19( ריבקה הסבירה לעולם,״ גאולה
אבנים. במטר
 אל הצעירה הגיעה איך גס!״ שקר ״זד!

 לחץ,״ עליה הפעילו ״הם החדשה? האמונה
להשפעה. נוחה בתו כי הוסיף אביה, טען

 אחד ״אף הבת, טענה גס!״ שקר ״זה
 להשפיע ניסה לא אחד ואף עלי, לחץ לא

עלי.״
 קיומו דבר על לה נודע זאת בכל איך

איש־האלוהים? של
 ושליחי אליו, אותי הנחתה ישו של ״רוחו

להת עלי ציוו בחלום, אלי שנגלו האלוהים,
בהקדם.״ עימו קשר

 חורמה למלחמת הדתיים יצאו בינתיים
 ביתו, ליד הפגנות אירגנו הם בשמואלביץ.

 באף יבחלו לא כי הבטיחו אבנים, בו ידו
 המשיח השפעת את לבער כדי אמצעי

מאשדוד.

בח־פיז •שו
המשי היהודים של המרכזי התפילה בית
 דמה בירושלים, המלכים מלון מול חיים׳

 ההיכל של דלתותיו מחתרתי. לקן לאחרונה
והא כבדים, במנעולים נעולות היו הצנוע
נכנסו בתוכו, שהסתגרו המעטים נשים

לזרוכיץ אנטי־משיחי
ניסה! לא אחד אף הבת:

 התפילה את ניהלו צדדית, כניסה דרך פנימה
בלחש.
 אותנו, יגלו התורני הסחנה פעילי ״אם

 מחברי אחד הסביר פוגרום,״ כאן יהיה
 הכת אנשי כי סיפר הוא הירושלמית. הכת

 עם ארגוניים קשרים מקיימים אינם בבירה
תיאו ריעות חילוקי בגלל באשדוד חבריהם
לוגיים.
 אותם מחסנת זו עובדה עם ספק אולם

 המחנה קנאי מצד אפשרית פגיעה בפני
כאלה. בדקויות מבחינים שאינם התורני,
 פוחדים הם כי השבוע הסבירו הכת אנשי
 ברבים לגלות העשויים מעיתונאים, בעיקר

 מגוריהם. מקום את ולפרסם זהותם את
 רוב כי הסבירו. שלנו,״ הסוף יהיה ״זה

הד בשכונות דווקא מתגוררים חבריהם
 כשרים כיהודים שכניהם בין ידועים תיות,

ושומרי־מצוות,
 המשיחיים שהיהודים שעה טוג. ילד

 של פניה את לקדם התכוננו בירושלים
 החיפאים חבריהם ניסו אפשרית, פורענות

 ישיבה תלמידי של הסתערותם את להדוף
המפד״ל. בהשראת שפעלו קנאיים,

הנה * התורני, המחנה פעילי של האירגון
 גילה, דתיים כנסת חברי כמה של מחסותם נה

 שליח של ביתו את ממושך, עיקוב לאחר
 האירגון חברי גוטקינד. פטר בחיפה, ישו

ביתו. סביב משמרות אירגנו
 אבנים, בו יידו כיפות חובשי בריונים

 גוטקינד אבל דירתו, שמשות את ניפצו
ד (המשך )26 בעמו

ת אחרי שנה, לפני * מו  הסיסיוך, מהו
ם, המחנה מפעילי כמה נשפטו שלי  בירו
ולקנסות. למאסר נידונו

1460 הזה העולם


