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ת ק לו  : האזרח שכני אמר כה ח
 בענין אלי תדבר אל — הילדים

 כי העולים, ילדי של
מר הזה העדן כל

 שייכים תימן עולי י היתכן אותי. גיז
 — צפון־אפריקה עולי הדתית, לחזית

 — רומניה עולי שלך, וחצי שלי חצי
מפל זבות באיזו ן זה מה שלי... כולו
וה העם עתיד שהם הילדים, את גים

 בימי בחינוך, הזרמים להצדקת ? מדינה
אומ היו המדינה, קום לפני ״הישוב״,

 רצון לפי חינוך לילדים לתת יש : רים
 הם הגם החדשים, העולים אבל הוריהם.

 עליה חינוך איזה למדינה להגיד יכולים
 הבאים הקומוניסטים, לילדיהם? לתת

לד הם גם יכולים ורומניה, מבלוגריה
יל בשביל מיוחד ״זרם״ יצירת רוש

?... דיהם
העו :אחת דעה רק להיות יכולה

 אחד, לעם להתמזג כדי ארצה באו לים
 ילדיהם אחת• במדינה אזרחים להיות

עב בבית־ספר להתחנך איפוא, צריכים,
 ללא המדינה׳ של בית־הספר אחיד, רי

מפלגתיים. זרמים
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 כמעט הדתיים השרים הדתיים נם
 בממשלה משבר ויצרו מפולגים

 שיינתן התביעה בגלל
 מענין אך העולים. לילדי דתי״ ״חינוך
זר יש הדתיים בקרב גם כי לציין,

 די ״לא נחשב המזרחי * : שונים מים
 ״הפועל ישראל״׳ ״אגודת בעיני כשר״

בעי ישראל״ ״עוכרי נחשבים המזרחי״
 ישראל אגודת פועלי קרתא״, ״נטורי ני

 (הזרם הדתי״ ״העובד אנשי על אומרים
״אדו שהם העובדים) בהסתדרות הדתי
 את פוסלים התימנים הרבנים מים״,

 פוסלים הספרדים הרבנים האשכנזים,
 יחד וכולם הגליצאים ה״דוקטורים״ את

הריפורמיים. ה״ראבייס״ את פוסלים
 ״חינוך לדרוש טעם מה כך, אם

 : בפירוש לומר יש ? לילדים סתם דתי״
הד של הזרמים זרמי 8—6 לפי חינוך

תיים...

הז לדברי — אשר המזרחי, אנשי דק
 הרבנים. את שיחקרו ראויים אינם — קן

גדו משלושה ועדה להרכיב מציע והוא
 יראי־ .רבנים באמת שהם תורה׳ לי

 בריסקר, וולוולה ר׳ הגאון הרב : שמים
איש״. וה״חזון (הצ׳בינר) ויידנפלד הרבי

 אינם עדיין המזרחי אנשי — משמע
למדי... דתיים

החי־ אותנו מוליך לאן הילד״ ״יום
בתל ראינו המפולג נוך כסימן

כא הילד״, ב״יום אביב הפירוד
 התהלוכה נתבטלה שר

 התנגדותן בשל העיר בחוצות המשותפת
להש שמאליות אחדות תנועות־נוער של

ימ תנועת־נוער של בתהלוכה תתפותה
הנוער, עליית חג הנהו הילד״ ״יום נית.

חיפה ליבנדמן, חביבה

 זרועות על — נדודים שנות אחרי
הצ והשמדה, הסגר במחנות — אמה

שאי את ולהגשים ארצה להגיע ליחה
 הידוע חציוני ז״ל, אביה — אבותיה פת

מרומניה.

 הספר בבית סתחנסת היא עכשיו
 עוד בלימודה. ומצטיינת בחיפה הלל
לישראל. נאמנה אחת בת

ה ד ע  לחקירת ״ועדה קיימת של ״ו
 על־ שנתמנתה הרבנים״ מימון״ חרב

 אחרי הדתות משרד ידי
בי רבנים. כמה נגד האשמות שהועלו

 זקן, העתונאים למועדון נכנס אלה מים
 העתונאים את וביקש החרדים, מחוגי
 שהיא הזאת, הוועדה הרכב נגד לכתוב
יושבים ובה מימון״ הרב של ״ועדה

וגד: בטוחה תרופה
ת ן ו־יבדאטיזם ו נ נ  הצט

 ־?׳□13 כאבי 0 א י 10 י א
ה פ י ר ראש באבי | ג

ר 7000□׳ •זתד  □,פרופסו
 אח □אשרי□ ורופאי□

ו ת ל ו ע ה פ ר י ה מ  ה
ל נ 1 ט של והסגויינח

 שויצרית חרופר.
בארץ מיוצרת

 המופלאה האשה של השראתה אשר חג
, הנרייטה ד ל ו  נסוך לברכה, זכרונה ס

יהו ילד לכל אהבה של השראה עליו,
 דאגה והנצרך. העני בילד טיפול די׳

 צרכיו סיפוק היתום, או החולה לילד
 בישובים העולים, במחנות ילד כל של

 ילדי הצלת העוני, בשכונות החדשים,
במוס וסידורם לארץ הבאתם הגולה׳

 של הנעלה המופת ולאור חינוך. דות
 הגדול, חייה מפעל לאור סולד, הנריטה

 של כיום במדינתנו הילד״ ״יום יוחג
 פירוד של כיום לא ואהבה, ליכוד

ושנאה.

הערות
ה של שמה הושמט בטעות  חנ

 תמזנת־השער את שצילמה ס, ד נ ל
שעבר. בשבוע הזה״ ״העולם בגליון

 בעל כי להדגיש, אנו רוצים כן
 בת״א״, תת־קרקעי ״קולנוע הרשימה

הקול מדור בעל איננו דוד, ב. מר
 בשם החותם השבוע״, ב״דבר נוע
זה.

צ׳סמוחובסקי ישראל

יסיט טיל (ןיס0ע
 שונים הם, שונים האדם רצונות
 אדם נפש חושקת פעם לא ורב־גונים.

 אחת לא להשיג. בכוחו שאין לדבר,
 קשים, בנסיונות בימינו האדם עומד

 יש גורלו. תלוי המבחן שבתוצאת
 אף מחושב, בלתי צעד קטנה, וטעות
להכ עלולים המסלול, מן פעוטה סטיה

 — זה מסלול כי אדם. של עתידו ריע
 בעולם, מתי־מספר שחוקקוהו החוק,

 המצווה הוא הנוהג, את המכתיב הוא
 לחיות. לא — או לחיות כיצד עליך
 לעקוף הצלחת אם אותך, מעלה הוא

 אותך המוריד והוא למרומים — אותו
 — בתלם ללכת אתה מסכים אם —

 ואינו וחתום רשום הוא החוק למדרון.
 הוא בכלל. ולא בפרט לא מתחשב
 ישנה והמכריע. הקובע ומשליט, השולט
 רק הוא בימינו המצליח כי סברה,

 לו מאפשרים שכשרונותיו האדם, אותו
 מבלי פשע ולבצע החוק את לעקוף

 שבימינו ומכיוון כך. על שיענשוהו
 החוק על שעבירתו הקטנטן, האדם רק

 הסבורים, יש פושע, מכונה מועטה
קט בעבירות לעסוק כדאי לא שפשוט

לפ כביכול להתמסר, יש ;משקל נות
בעק מביאות ביצועם שהצלחת שעים

 כך על ונוסף הגונים, רווחים בותיהן
 במקרה גם לנסיגה פתח להבטיח יש

כשלון. של .

בימינו, זאת יודע אדם כל גם ואם
 כי כך. לנהוג מסוגל אחד כל לא

 הוא, מדע היא, תורה החוק עקיפות
בו. ולהשתלם היטב ללמדו שיש מקצוע

 שראיתי האלמוני, הוא, שגם דומני
 לא הוא גם בגניבה, שתפסוהו שעה
 גדולות ל״טראנסאקציות״ מסוגל היה

 מה עושה היה לא בודאי אחרת יותר.
שעשה.

מר באחד הצהרים בשעת זה היה
 כרגיל תל־אביב. של הסואנים חובותיה

 אדם, מבני הרחוב המה זו, בשעה
 העבודה. הפסקת עם לביתם שנחפזו

אח נעצרים׳ אנשים התקהלות. לפתע
 גם ניגשתי .למקום. וקרבים רצים רים
 בחור הסובבים אנשים מספר לפני אני.

 מרכז הסימנים כל לפי שהנהו צעיר,
מפל .עיניו חוזרות, לחייו ההתענינות.

עומ סביבו בפניו. מצטייר ופחד בלות
 שמשטר העמידה, בגיל נשים שתי דות

 ביד כלל. בהן ניכר אינו ה״צנע״
 — בשניה בסל׳ אוחזות הן האחת

 ומרעי־ מדברות הן בדיבור. נעזרות
הצעיר את מלגדף פוסקות ואינן שות

 מרוב בפיהן. השגורות המלים במבחר
 המוגשים בלע, ודברי קללות צריחות,

 במתרחש. מתמצא אתה אין רחבה, ביד
הנ מן להשתחרר מנסה המוקף הבחור

 הוא בגופן. מצור עליו ששמו שים,
 האנשים לשוא. אך משתדל, מנסה,

 אינו ואיש ומסתכלים סביבו עומדים
אצבע. נוקף

תחי נבהלתי ? בעצם פה קרה מה
להת לעשות עלי מה ידעתי ולא לה

 הנתקף על להגן ;להסתלק או ערב
 המקללות. הנשים למקהלת להצטרף או

להחליט. ממני ונבצר במקום עמדתי
 על ראשונים סרטים לי נודעו והנה
 ידי על נתפס במצור הבחור המאורע.

 בשעה למעדנים בחנות הנשים אחת
 הבחינו רק לכיסו. בשר קופסת ששלשל

 שפתותיהן. על עלה וקצף בדבר הנשים
הצ מצא וכבר מספר דקות חלפו לא

 עוברים ידי על מוקף עצמו את עיר
 זעקת לשמע החנות על שצבאו ושבים,
 את מילאו ושיקוצים גידופים הנשים.

 שהועלתה הבשר וקופסת האוויר חלל
 בידי לנשק הפכה הצעיר של מכיסו

 הדעת, על המתקבל דבר הנשים. אחת
 כיום אין שכן אלה, בזמנים ביחוד
 של זעמה לעורר יותר בדוק אמצעי

 לחוטמה מתחת ״לסלק״ מאשר אשה
בשר... קופסת

 הבשר בקופסת שהמעשה חושבני
אל רב, זמן גלים להכות ממשיך היה
 כבר שהתקרב. בשוטר הבחינו מלא

 בידים מובל הבחור את בדמיוני ראיתי
 ה״מקו־ הנשים ואת למשטרה כבולות

 הענינים אך אחריו. דולקות ננות״
אחרת. בדרך נתגלגלו

המת בשוטר החנות בעל הבחין רק
ההת בתוך עצמו מצא וכבר קרב

 כוח בכל לפזרה מנסה כשהוא קהלות,
 דבר, שום כאן קרה ״לא השפעתו.

 שיניו בין סינן — מצערת״ טעות אלא
 מסובביו. הבחור את במרפקיו ושיחרר
 על שנמלט הצעיר בעד לעצור ובמקום

הנ שתי את החנות בעל עיכב נפשו,
 ולהש התערבותו על שהשתוממו שים
לאוזן. מה דבר להן

 הרמז את מיד הבין מסביב הקהל
 מוטב הכל. שפתי על עלה דק וחיוך

 קופסת גניבת כי — הענין, את להשתיק
ת בשר ח מצבי חמור פחות דינה א

ת בשר קופסאות רת ו ב  במחיר ר
השחור... השוק

!עסק הוא עסק

״מ 1בו חברה טס־סק׳, נ. ספרי□ הוצאת

ס הבותנד־ז י ר ו פ ל
קרילוב משלי כל

 ל״י 2.600 המחיר גוטמן. נחום צייר רייכמן, חנניה תרגם
ר :בר־יוסןז יהושע ה עי מ ו ס ק

ן מ ו : ר ן ו ש א י ר צ ם ע י ט ם ש י ד מ ו  תש״ט אוסישקין, בפרס זכה — ע
ן מ ו : ר י נ ה ש מ ו ל ע ן ת י א . ו ה ל א ר ו פרומה 900 ספר כל מחיר ק

ך מוסינזון: יגאל ר ד ו ה ח י ר י ל
פרוטה 600 המחיר סיפורים צרור

ר זיו־אב: יצחק י ח ש מ פ ו ח ה
פרוטה 550 המחיר מלחמת־השחרור. מימי ושידורים רפורטז׳ות מבחר

ן י ד ■ ק ס פ : אריכא יוסף
פרוטה 600 המחיר ימינו. מהווי סיפורים

ת :אבנרי אורי ו ד ש ת ב ש ל 1948 פ
ה קרבי. יומן ר ו ד ה . מ ת י ש י מ פרוטה 900 המחיר ח
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