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 דיווח, שכה, 25 לשני השבוע, שהושיע, הזה״ כליון.העולם
ת בהרחבה, ח ת ת תר  צעדו על הישראלי״, ״דדדכול הכו

 אם!*, הוא השוליטית. בזירה ידין ייגאל •טל הראשון
ת ,44ה־ ביום־הולדתו  אנשי־רוח 44 של חתימותיהם א

א לכרוז ר ת שיטת לשינוי שי ה • לכנסת הבחירו תב  .הנערה אחרת, כ
שרה  שראנסואז של לפשרה הוקדשה ושיעמום״, אהבה על מכתיבה שהתע

 הגליון: שער על • עצבות:־ טוב, .בוקר ימים: באותם אור שראה סאגאן,
ת טיילור, אליזבט סרטי־השנה, על הכתבה גיבורת כוכבת־השנה,  בזכו

ה תשקידה ל תו ח ט. ר ס לוהט״. שח גג על ב

שה ץ דיין מ ̂  בבו
בעניבה עדיין אבן אבא

 את ללדת כדי להתאמץ בכלל היה
 גם קיים כי ששכחו לאלה החדש. הרך

 את הזכירו והפסד, רווח של חשבון
 בפתחי שניצבו אגד, נהגי הדבר

 נוסע כל ספרו התחנות, מן היציאה
 סטטיסטיקה לצורך מהן, ויצא שנכנס

תעמולתית.
 גלויים הכרמלית של יתרונותיה

 שעה כחצי של נסיעה במקום לעין.
הכרמל, למרכז התחתית העיר מן

דקות. בשש זו רדו הכרמלית עושה

בבטן צרור
 גלוי־לב, כאדם ידוע דיין משה

 חושב. הוא אשר את לא־פעם האומר
 בלתי־ _ נוהג על דיין חזר השבוע
בבוץ. עצמו את והכניס זה פוליטי

 בבית־ דיין נאם כאשר קרה הרבי
 שלדברי אדם, ירושלים. ליד שמש,

 ״בגין שצעקה קבוצה בתוך עמד דיין
 דיין בשיטתיות. לו הפריע לשלטון!״,

 אותו הזמין מחוכם, בתכסיס נקט
 רובד מעל דבריו את להשמיע
הנואמים.

 בדרכו האיש היה כאשר ואז,
 המילים את דיין הפליט למיקרופון,

 הייתי ערבי, היית ״אילו הגלויות:
 מכיוון אבל, בבטן. צרור לד תוקע
המיקרופון!" את קח יהודי, שהנך
 מהר חיש ישראלי. ערבי לא

 טילפן כאשר לעיתונים. הפסוק הגיע
 )23( והצעיר הממושקף חירות כתב

 של דוברו (לימים נקדימון שלמה
 איש וכיום בגין ראש־הממשלה

 כדי דיין, אל אחרונות) ידיעות
 דו־שיח התפתח הידיעה, את לוודא
מאלף:

הפסוק? את אמרת האם נקדימון:
אמרתי: אמרתי. כך כמעט דיין:

 את להביע בארץ יהודי לכל זכות ״יש
 לשלול לערבי נותן הייתי לא דעתו.

 את לנו ולסתום בארץ זכויותינו את
 לזכויותינו שהתנכלו לערבים הפה.

 ליהודים אבל בבטן. בצרור השבנו
 אני הפה, את וסותמים שמפריעים

מיקרופון." מציע
 לתקוע מותר האם נקדימון:

בבטן? צרור לערבי
 שהמדובר ברור היה לקהל דיין:

ישראליים. בערבים לא
 לא־ לערבי האם נקדימון:

בבטן? צרור לתקוע מותר כן ישראלי
 המתעתד האיש, השיב לא כך על
הבאה. בממשלה שר להיות

תקרית
גבור

ע עוד ט  ישראלי, הזוי של ק
 לילי של מעטה ,1959 שנת

 של הקל העמוד עורכת גלילי,
ה העולם  ימים, באותם הז
ם א: העול הג

 עם לקולנוע הלכה שולה
 לפני הכירה אותו החדש, הבחור
 וגם התחיל הסרט בלבד. יומיים
 לא ששולה עד התחיל. הבחור
 אותו: ושאלה יותר, לסבול יכלה

 ״הדרכון?" שלך?״ הדרכון ״איפה
 לי מה ״בשביל הבחור, תמה

במתי שולה, השיבה דרכון?״
 מזמן עברת כבר אתה ״כי קות:

הגבול!" את

 התחתית, בעיר העובדים פועלים,
 למנוחת- לבתיהם לשוב יוכלו

 היום מתגוררים שבו הכרמל, צהריים.
 לקבל עלול תושבים, אלף 22

 התיישבות של בצורה זריקת־עידוד
 בכל: תחסיר עצמה והעיר מוגברת

 על בהוצאות למכוניות, בחלקי־חילוף
 אפילו נוספים, כבישים סלילת

תאונות. במניעת

מיכתביםחיפה
עירוני צעצוע
 הכרמלית, של נוסעיה כל כמעט

 היו להפעלתה, הראשונים בימים
 בלבד. התענוג לצורך שנסעו אנשים
 מעטים עסקיהם. לרגל נסעו מעטים

כדאי אם החשבון את עשו יותר עוד

תש״ך כך: רק
 באותיות שנים לכתוב הנוהג

 שנה אלף לפחות כבר קיים סופיות
 ובייחוד בתר״ף, האחרונות, ובשנים
 כל את למעשה, זה, נוהג כבש בתר״ץ,

והספרות. העיתונות

 1150 הזה״ ״העולם
14.10.1959 תאריך:

 סופרים בשלושה היום פגשתי
 — תש״ב על דעתכם ״מה ושאלתי:
 זה — תש״ך טן־פי: יהושוע תש״ר?״

 כמו תש״ך, סרן: דוב הישר! השכל
 ברוידס: אברהם השאלה? מה מפ״ם
 יותר. יפה פשוט — תש״ר

כך! ורק — תש״ר ובכן
ירושלים סיוון, ראובן

 שנים חמש בעוד שגם להניח יש
 על סיוון הירושלמי הבלשן ימליץ

 את תריץ. - הנכונה הכתיבה
 מפרסם החל הלשוניות הערותיו

 }1959( תש״ך לפני עוד בעיתונים
ם ובמיוחד ה. בהעול  יתכן, הז
 השאר, בין היתה, לכך שהסיבה

ם מעורכי ואחד שסיוון ה, העול  הז
 ,1948 בירושלים לוחמים שניהם
 יאושפזו העיר על בקרבות נפצעו
 צרפתי, (מנזר בית־חולים באותו

 חירום), לבית־חולים שהוסב
 והרבו החלמה כדי תוך התרועעו

רעהו. עם איש שש־בש לשחק

השבוע פסוקי
הראשון הרומאי

 באסיפת אלון, יגאל ח״כ •
 פרס, שימעון אם ״מסופקני בחירות:

 הוא במיסחר־נשק, מוכשר פקיד שהוא
מדיניות." בשאלות בר־סמכא

 בן־ אריה חרות ח״ב •
 מין ״איזה אבן: אבא על אליעזר

 לא שעוד אבן, אבא הוא מפא״יניק
עניבה." בלי חולצה ללבוש התרגל
 רבדיל, ג׳ובאני הרוזן •

 שגריר סאן־מארטינו, דה מרקיז
 במסוק שנחת אחרי בישראל, איטליה

 הרומאי ״אני מצדה: פסגת על
 מאז המצדה, פיסגת על הראשון
 לפני מידיכם המקום את כבשנו

שנה!״ אלפיים
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היחידה הבת נגד השבות חוק
)29 מעמוד (המשך

 למישרד־ למישרד־הפנים, פנו כבר הם
לאמצעי״התיקשורת. וכמובן החוץ

 ורצוצה, שבורה עברית המדבר וילי
 מבינה אשתו ואלינה הלב, בכל מדבר

מדברת. אינה אך
 נוצריה רומניה היותה למרות
 מפליא, באופן גורלה, נקשר קתולית,

 פי על בעירה. היהודים גורל עם
 דמות היא אלינה רבים של עדויותיהם

 השואה, בימי שחילצה, ואהובה, נערצת
 אחדים שיכנה אף מסכנה, רבים יהודים

 לביתה, שמתחת במחסן־העצים מהם
מרורים. וסבלה נאסרה ואף

 פנו יוצאי״רומניה, רבים, ישראלים
בבק ולמישרד־החוץ למישרד־הפנים

 ארצה לעלות למישפחתה לעזור שה
 ליהודים הרבה עזרתה בזכות ולוא

 מרקו קבע בלבד. השואה בתקופת
״לג בתל־אביב: מיד־אליהו קלמנוביץ

 אפשרית עזרה כל מגיעה אלינה ברת
 ספק, ללא היא, ישראל. משלטונות

העולם.״ אומות מחסידי
 אף מבת־ים גולדשטיין יונל המלצר

 על נטל שבו כתב״התחייבות, על חתם
 הכרוכות ההוצאות מימון את אחריותו
הבת. מישפחת של ארצה בהבאתה
 את ״הכרתי גולדשטיין: אומר

 שהיתה אמי, באמצעות המישפחה,
 אפילו ואני שלהם, קרובה ידידה

 בעת רזבן, לבן, כסנדק שימשתי
ברומניה!" ביקורי

 דיסקוסיון ^
פקיד עם ^

 יהו־ בקרב והתחנכה גדלה לינה̂ 
די £  14 בת היתה כאשר בוקרשט. \
 הכירה שם למצות, בבית־חרושת עבדה

 מינהגי על למדה ואף רבים יהודים
 למוסיקאי נשואה היתה היא ישראל.
 מוצאו. בגלל נרדף, הוא שאף צועני,

 מהן שאחת בנות, שתי לו ילדה היא
 סבלה ״היא המילחמה: בזמן שכלה

 באשתו המביט וילי אומר הרבה,״
 ״שנינו השתתפות, הרבה ובעיניו
הגורל!" אותנו שהפגיש עד סבלנו

 הגיע הרשויות אל הרבות בפניותיו
 מחלקת מנהל וורצל, חיים אל וילי

וילי: אומר במישרד־החוץ. רומניה

 באמצעות היא הדרכים אחת משם.
באמצ ליהודים. פיקטיביים נישואין

 אשרות־ מקבלים הם אלה נישואין עות
 חל כאמור, שאז, מכיוון לישראל, עליה

 לכאן מגיעים הם השבות. חוק עליהם
 ממשיכים הם המסיון, באמצעות ומכאן,

אחרות. לארצות
 בין הנישואין נראים מה, משום ״לי,

 נכה הוא וילי מוזרים. ואלינה וילי
 גבר־ לי נראה לא הוא נתמר־סעד.

אשה!״ אף של החלומות
 המרכזית, התחנה שאון מעל בביתם,

 בני נראים להפליא, ונקי מסודר בית
 בנישואין נשואים מאירוביץ הזוג

 וילי ספק. בהם להטיל שאי־אפשר
 בתמונות מצעירותו. תמונות מחפש
 ואפילו נאה גבר יותר, שמן וילי נראה
 וילי בצליעה. להבחין אי־אפשר בריא,
וורצל: מר של הדברים מן נפגע

 דיס־ איתו לעשות רוצה ״הייתי
בעי לו ״להסתכל אומר, הוא קוסיון,״

 אני אם עיניינו זה מה ניים.
גבר־חלומות? לא או גבר־חלומות

 אמרתי אלינה עם נפגשתי ״כאשר
 בית,־ לי אין עשיר. בן־אדם לא שאני לה
 אמרה היא חודשית. בשכירות גר אני
 אני לא, או קטן בית זה אם בפירוש, לי,

החיים. סוף עד איתך לגור רוצה
 את אוהב איש אני אגיד? אני ״מה
 אני לשיר, אוהב בדיחות, אוהב החיים,

 אז נורמלי, לא משהו שפות, בהרבה שר
אוהב. לא רק־וורצל אותי אוהבים כולם

 אלינה את פגשתי שאני שלי ״המזל
האח בתקופה הנה, איתה. והתחתנתי

 עוזרת והיא קילו עשרה הורדתי רונה
 מיוחד. אוכל לי מבשלת להתגבר, לי

שלה." האוכל כמו אין

 ״תנו
צ׳אנפד <להם

 מרוב בלילות ישנה אינה לינה̂ 
ה £דאג  עשה לא מה ברומניה. לבתה \

 הרצוג, לנשיא מיכתב שלח הוא וילי,
 שלח התקבל; שהמיכתב אישור וקיבל
 ענה לא וזה שמיר ליצחק מיכתב
 שלו והמזכיר בורג ליוסף שלח בכלל:
שלילית. תשובה שלח

 היו אם וילי, שואל קורה, היה ״מה
זמני. באופן לכאן לבוא להם נותנים

-יו

מאירוביץ ואלינה וילי
החיים!״ סוף עד איתך לגור רוצה ״אני

 שונא הוא כיפה, עם דתי, איש ״הוא
גויים.״

 את וורצל הסביר לשאלה בתשובה
 הצילה (אלינה) היא ״אם עמדתו:
 יד־ושם. מטעם פרס לה מגיע יהודים,
 שלה. למפעל־ההצלה יד להקים אפשר
 חסידי ברשימת אותה לכלול אפשר
 מכיר השבות חוק אבל העולם. אומות

 הן אם נשותיהם, או יהודים בזכויות רק
 את נשא מאירוביץ נוצריות. עצמן

 אתה לעלות וביקש לאשה אלינה
 לו, הוסבר אבל מבוקשו. לו ניתן לארץ,

 ילדיה לעלות. רשאית היא שרק אז,
לארץ. להגר או לעלות רשאים אינם

 הכלכלי המצב בשל ״לאחרונה,
לצאת רבים מנסים ברומניה, הקשה

 אותם, רוצה לא המדינה אחר־כך אם,
 להם לתת צריכים חזרה. אותם שישלחו

 על־ידינו. שיהיו לבוא, הצ׳אנס את
בריאים. כל־כך ולא זקנים אנחנו

השתכ אלינה אשמה. מרגיש ״אני
 היא עכשיו בגללי. לארץ לבוא נעה

 עם להתאחד לה נותנים לא כי אומללה,
מישפחתה"

 של הכחולות בעינים תחינה איזו יש
 עיניה לידו, יושבת אלינה וילי.

 לנוח, כבר רוצים היו שניהם דומעות.
 זקנה. לעת נחת קצת להם שתהיה
 תצלומי על באצבע מורים הם וכאשר

 בעלה הבת, ברומניה, המישפחה בני
בקולם. רעד יש ובנם,

■ חסיד אתי
2458 הזה העולם


