
הל וינדדו מוצאם, בארצות שהתאכזבו
הקליטה. במשרד בכיר פקיד קיווה או!״׳

 מיליון רגע
עולים

ומום־ — מוקדמת תקווה זו יתד!
 שהגיעה לאחר חודשים שלושה רבת. 1 1

 קבוצה באה הראשונה, הקבוצה לארץ
שנייה.
ה משרד הופתע הראשונה, בפעם כמו
 הראשונה, בפעם כמו הפעם. גם קליטה
 כל שמקבל הזכויות כל את לבאים העניק
 אחד: דבר להוציא — אחר חדש עולה
ה משרד סירב הראשונה, לקבוצה כמו

 תעודת החדשים לבאים גם לתת קליטה
פקי טענו בטיפול,״ נמצא ״העניין עולה.

המשרד. די
ה השאלה סביב למעשה נסב הטיפול

 העולים מלבד כאן? הולד מה דיסקרטית:
 בממשלת איש ידע לא עצמם, החדשים
 מתעתדות נוספות קבוצות כמה ישראל,

 ואילו הראשונים. החלוצים בעקבות לבוא
שתקו. — שידעו החלוצים,
 הפקידים לאוזני גונבה שתיקתם, למרות
המס איש. אלף 200 התשובה: האחראים

לה כדי הספיק אולם רשמי, היה לא פר
 אך היה, — שהיה מה החלטה: לידי ביא

עוד. לא — להבא
ה את החדשים העולים קיבלו רשמית,

 כעולים, להיחשב על־מנת כי תשובה,
 עליהם כך ולשם יהודים, להיות עליהם

להתגייר.

״נפגע
במגבית״

משמאל) ראשון ,11( קרטר בן־ציוןמשוגעים״! .הרבנים
 ברחבת מ,,ארטיק״ הנהנים וחבריו,

 נחשבים הם אין ישראל רבני עבור אולם — בהיוולדם נימולו בדימונה, הקליטה מרכז
שניתז״ אותנו למול רוצם ״הם הכושים. היהודים טוענים משוגעים,״ ״הרבנים יהודים.

 השחורים. המוסלמים תנועת בשם המוכר
 חדש, כגוף נוספת קבוצה התגבשה כך,

אמו בסים על ישראל. של הלאום שנקרא
 אימצו רבנו, משה צאצאי הם כי נתם

 של נוספים יסודות אלה כושים לעצמם
 חברתית, לתורה אותם גיבשו היהדות,
שהוק מדינה — לליבריה להגר והחליטו

 מארצות־הברית כושים מהגרים על-ידי מה
בחופש. שם לחיות כדי —

 החליטו — בליבריה מה שהות לאחר
מנ זאת מסביר בארץ־ישראל. שמקומם

 ועבר דימונה את שעזב בן־ישראל, שה
 מ- יותר ״כבר ביריחו: אשתו עם לגור
 לא לשיחרור. מייחלים אנחנו שנה 400
 רוחני. שיחרור גם אלא מעבדות, רק

 שממנה ליבשת לליבריה, היגרנו כך לשם
את טיהרנו שם כעבדים. אבותינו .נלקחו

ה לארץ לעלות יכולנו ואז נשמותינו,
קודש.״

ה ט חל ה ת ה די הסו
נתגלתה

 פועלים מתבססים, והחלו — עלו פ ר־
מגו כתוכנית נראה שהחל מה לפי 1! 1

ה להם. חסרו לא דולרים מראש. בשת
למ מחו״ל, בקצב הגיעו הירוקים שטרות

 מממן מי לגלות סירבו שהחלוצים רות
 מתבססים החלו הם בארץ, שהותם את

מהמצב. שבעי־רצון נראו החדשה, בארצם
 מיותר, רעש ללא בהשקט, בינתיים,

כו של נוספות משפחות להגיע המשיכו
עלה ושלא שהתייהדו, אמריקאיים שים

הח את קיבלו הוותיקים עולים ף-
 אותם שיכנו דבר, לכל כאחים דשים י י

 ענק ),30( אלס אלחנן אומר בדירותיהם.
 משפחות ״כמה :לשניים ואב נשוי מזוקן,

 להן. נדאג אנחנו — יגיעו שרק נוספות
 את נשאיר לא הרי לביתנו. אותן נקבל
ברחוב.״ לגור אחינו

 קרטר בן־עמי הקבוצה, מנהיג קובע
שג משיקאגו, לשעבר מתכת פועל ),28(

 שהחלה הגדולה, ולנדידה להתעוררות רם
ונסתיי בליבריה נמשכה בדרום־קרולינה,

בארץ: מה
 באיר- בארצות־הברית מאורגנים ״אנחנו

 פעילים, מאות לנו יש אבתה. בשם גון
 על-ידי כאן לעזרתנו כספים שמגייסים

שם. תרומות
 בארצנו לחיות ובאנו עברים, ״אנחנו

לה רוצה לא ישראל ממשלת אך בשלום.
 להילחם. ניאלץ ולפיכך זאת, לנו תיר

 רוצים לא גזעני. הה: בישראל השלטון
 יותר. טוב לא הציבור גם שחורים. כאן

בובות. של ציבור
 חיובית תשובה השבוע נקבל לא ״אם
 את נזעיק לפעולה. נצא הממשלה, מראש

המג להפסקת נגרום העולם. בכל אוהדינו
בארצות־הברית. המאוחדת היהודית בית

 ענודה יום נתוםבייזבול
ה מתאספים מייגע,

 נלהב, בייזבול למישחק הכושים יהודים
 השיכונים קוביות רקע על פיקנטי הנראה

לכדורגל. בדרך־כלל הסוגדרת דימונה, של

שיחדור
רוחני

 הלא חמס: זעקו הכושים עולים ך.
מא נימולים, כולם !יהודים כבר הם > י

 משד של צאצאיו הם לפיה במסורת מינים
כי עצמם ורואים הכושית, מאשתו רבנו

דבר. לכל הודים
 עם האחרונות, בשנים גברה זו הכרתם

כו בארצות־הברית. הגזעי המשבר פרוץ
מה התייאשו בארצות־הברית, רבים שים

אמי לשוויון־זכויות ולהגיע להשיג תקווה
 כך, חדשות. זהויות לעצמם יצרו שם, תי

האיסלם, של הלאום את מוחמד איליה יצר

ח ואל האויים אפריקה!״ מדיוו

מוגזה וימשםאומ
 תוכר לא זו שהתייהדותם לרגע בדעתם
היהודים. מדינת על־ידי

הנו המשפחות של בואן עם זה, בשלב
 בארץ, ישבו שכבר לכושים נתגלה ספות,

 היחס את לשנות החליטה הממשלה כי
אליהם.

 :בתכלית פשוט היה החדש הטיפול
טוטאלית. התעלמות

 קיימות, כלל היו לא החדשות המשפחות
 הן הסוכנות. או הקליטה משרד מבחינת

 זכות כל או תעסוקה, דירה, קיבלו לא
 הקליטה משרד לעולה. המגיעה אחרת
 שהם קבע כעולים, בהם להכיר סירב

תיירים.
לעו בארץ בינתיים שנולדו הילדים גם
 עולים אותם גם ביניהם — החדשים לים

 — עולים מזכויות ליהנות שזכו ראשונים,
להו שסירבה הממשלה, על־ידי הוכרו לא

לידה. תעודות להם ציא

 עצוב, זה צרורות. צרות לממשלה נעשה
של בארצנו לחיות שכדי כנראה אולם

 עזרת את לבקש צריכים אנחנו — נו
העולם.״


