
ה נ י ד מ ב
באי□ □,היא!□

 כיום אינו מקדונלד ג׳ימס פרופסור
ב בישראל. היחיד האמריקאי השגריר

 פוסטר ברברה לארץ הגיעה אלה ימים
 גלנס של לישראל רשמית שגרירה והיא

 אשר תושבים אלף 20 בת עיירה פולס,
ניו־יורק. במדינת

 תשהה מקצועה) לפי (מורה ברברה
 כמיטב ותעשה שבועות כמה בארץ

 אזרחי של בתנאים לחיות כדי יכולתה
 לתכניתה: בהתאם דרכם ולפי ישראל

הת שעה לפי הזולת. בחיי להתנסות
 דיין משה של בדירתו ברברה גוררה

 אביבי תל אזרח ובדירת בירושלים
 אכלנית. איננה למזלה, ידוע. פחות

 בהחלט״• לי מפריע אינו שלכם ״הצנע
ברברה. אומרת

 כמה תעלוך פולס, לגלנס בשובה
 בתחנת תנאם הציבור, בפני הרצאות

מא ותפרסם ובכנסיה המקומית הרדיו
נסיונה. על מרים

ה החברה של הראשון הביקור זה
בינ בחיים ״נסיון ששמה אמריקאית
 ידי על שנוסדה זאת, חברה לאומיים״.

כ לה העמידה ,1932 בשנת ווט דונלד

 שיוכלו מנת על הארצות, מכל רים
מנה את להכיר אחר, עם בקרב לחיות

 להבין כך ידי ועל בעיותיו סגנונו, גיו,
לרוחו.

אידיא ארגון של ראשונה קבוצה
 ושני בנות שלש המונה זה, ליסטי

 מלבד לארץ. עתה זה הגיעה בחורים,
תוש מטעם לישראל שנשלחה ברברה,

צי שליחי אלה אין כולה׳ העיירה בי
 גרין, איירן המלה. מובן במלא בור

ש וגבוהה, רזה בלונדית עלמה למשל,
ספור היא בפנסילוניה. מהריסבורג באה

 בחיים ומתנסה שחיה אוהבת טאית׳
ב אישית. סקרנות מתוך בינלאומיים

בעי הם שעסקיה למשפחה בת היותה
 כי לקבוע, הספיקה כבר מאפיות, קר

 אשר זה על בהרבה עולה שלנו הלחם
 מסינסינטי, בוגדן (ירמיהו) ג׳רי בביתה.
 שיצא כדי הקבוצה. מדריך הוא אוהייו,
 עצמו את ג׳רי הטריח לפועל הביקור

 לישראל, מיוחדת בטיסה שנה לפני עוד
 פרטיים בבתים המקומות את סידר

 יוכלו שאנשיו כדי ובקיבוצים, בערים
בבית. כמו להרגיש
 סטודנט, הוא (יהודי) עצמו ג׳רי

לבו בכל המאמין ועדין, משכיל צעיר

 לקרב אפשר כאלה ביקורים ידי על כי
תע וללא רשמית בלתי בדרך לעם׳ עם

ידי בינלאומית ״אוירה ליצור מולה
 כי מודה עצמו הוא אמנם דותית״.
 יותר קשה כאן רבים מדינה לאזרחי
 מטעם לאורחים מאשר שיכון למצוא

 הוא אך בינלאומיים״, בחיים ״הנסיון
 כדי באמריקה שיבקרו כישראליים הדין

שם. בחיים להתנסות

 את להכיר מעונינת החמשיר, כל
 עם שלמים להיות וכדי בישראל החיים
 של הראשונים ביומיים נסעו עצמם

 (ביום באוטובוסים רק בארץ שהותם
 הזיה הצד ״את :ג׳רי אמר השלישי

ומ היטב״, הכרתי כבר ישראל חיי של
 נדמה, ולנו במוניות), הוא נוסע אז
הג ודרכי הזה הרעיון שבכל היפה כי

 מבוצע שהדבר העובדה היא שמתו
 ובלי ״אידיאולוגיה״, בלי מפלגה, בלי

ב צעירים, אנשים :מאד פשוט ״קו״.
 בני להכיר מבקשים ודם, בשר הם אשר

 אתם שיבואו זה ידי על אחרים עמים
 מבין (אלה כמותם. ויחיו קרוב במגע

אנ עם במגע לבוא המעונינים ראינו קו
— בינלאומיים״ בחיים ״הנסיון שי

ב להכירם יוכלו — אנגלית והיודעים
שתע הזה״ ״העולם מערכת דרך כתב
(״למתנסים״). מכתביהם את ביר

״מש גם לארץ באה שעה באותה
הא הצי של הקדטים — שניה לחת״

 סטייט״. ״אמפייר באניה שבאו מריקאי
 שהיא לאמר קשה זו משלחת שעל אלא

״בלתי־פוליטית״...

כחנינה הנשוא־ן
 החדשים (בשלשת הרביעי המקרה
וקר אנס בין נשואין של האחרונים)

הרא המקרה שעבר. בשבוע אירע בנו,
 במובן הן תקדים כנראה ששימש שון,

 אירע הפסיכולוגי, במובן והן החוקי
 שנשא בחיפה, הים מחיל למלח בשעתו
 את נגדו (שהגישה הצעירה את לאשה

 בו זוכה זה סמך ועל בכלא, התלונה)
הש לעצם לחדור כוונתנו אין במקום.

 (יתכן, זאת תופעה של החוקית אלה
 כשלעצמה,. אולם, לכך), מקום שיש

 כאחת, ואישית חברתית ראות מנקודת
מעד ועונשו״ ״החטא של זאת פרשה

למדי. נת
 מיוחדת רומנטיקה גם יש בעצם,

 לדירה הכלא מבית זה: קיצוני בשינוי
לח — ביותר הרע (ובמקרה מרוהטת

 מסוגל כיצד גם מעדן מלון). בבית דר
 של מקומו את לתפוס עבירה רעשה
ההשע את מחזק זה שדבר אלא שדכן.

המוג זה,. מסוג התלונות רוב כי רה,
 הן החלש, המין נציגות ידי על שות

 ומטרתן, בחלקן, בדויות או בדויות
 מסוימת. תועלת להפיק השאר, בין
 העבריין הענשת לידי לגרום — ולא

 לד מסכים כשהוא עברין עוד (שאינו
שואץ).

לח אחרים מקרים גם שיש כמובן
 וחמורים רציניים מקרים ביניהם לוטין,
 כאלה מקרים נסתיימו אמנם ואם למדי.

 שלא הרי בנשואין, אונס מעשי של
הידי (ולכל המוסמכת לסמכות נשאר

מאושרים. חיים לזוג לאחל אלא דים)

״קוריאה״
ד ר ד ב ■פו ג אבי תל־

המק - המלך בדרך ושבים עוברים
 בשבוע עדים היו הערים שתי את שרת

 בזעיר אחים מלחמת של למחזה שעבר
 אלא ישראל, בני אחים רק ולא אנפץ.

אחי היו לא המדים אך במדים. אף
בגדי לבש האחד שהמחנה בעוד דים:

 ל. ה. צ. חיילי יריביהם היו משטרה׳
 הרגל מתוך חאקי (הלבושים לשעבר

 היו המכות בגדים). חוסר מתוך ואולי
 הזכיר ולבסוף פצועים, כמה היו עזות,

 בלשי, סרט מתוך תמונה ספק המחזה
 — חדשים לקוים מסודרת נסיגה ספק

הסו בית בכוון טסה המשטרה מכונית
אחריה... דלקה צבאית ומכונית הר

בי מאד המקובל הגבוה ' בסגנון
במק הדיור״. ״בעית הדבר נקרא מינו
 שכנה שבו חדר, זר, היה הנידון רה

 בריטיים. שוטרים של קנטינה לשעבר
 על האפוטרופוס (ע״י הוכנס זה לחדר
 זוג לכן קודם יומיים הנפקדים) רכוש

 משוחררים חיילים קבוצת אולם עולים,
המ על הזכות את מה משום תבעה
 את לחמם הזוג הספיק טרם עוד קום.

 והוציאום אלד, גג מחוסרי באו המקום,
ומטלטליהם. חפציהם על מהמקום

 אך שוטרים, קבוצת למקום הוזעקה
 אולטימאטום להם ניתן התנגדו. החיילים

 חדשים״, ל״קוים לעבור שעות כמה של
 ו״ד,פולשים״ הקבוע הזמן ומשנסתיים

המקום. על המאבק החל יצאו, לא
המ החיילים של ידם היתד, תחילה
 באה לפתע אך העליונה, על שוחררים
חולית למקום הזדמנה במקרה תגבורת.

בדר שהיו אסירים, על משמר שוטרי
 בשטח כמומחית ביפו. הסוהר לבית כם

 ממושמע, שאינו מי על ההשתלטות
 שכוחות באופן זאת קבוצה הופעלה

 בכושר וגם במספר גם עלו המשטרה
לחדר. הפולשים על בעולה

 בעד מי הקהל, גם התערב בינתים
 דברי שהשמיעו כאלה היו נגד. ומי

 בין שריב הרוחני הנזק על פילוסופיה
 וחיילים־לשעבר, שוטרים בפרט אחים,
 המגובשת. לחזית־הפנים ■לגרום עלול
שרי מיד שהפעילו כאלה היו אולם

 שאחד ברגע באה המשבר נקודת ריהם.
 נשקו, את מעצמו לסלק ביקש השוטרים

ירי אך אסון, של אפשרות למנוע כדי
 להשתמש עומד הוא כי סבור, היה בו

בו...
 נפגעו במקום שנוצר ובוהו בתוהו
 ואחד ושבים. עוברים כמה בינתיים

 ההומור חוש את איבד לא במקום שהיה
 מהמלחמה השאול מעשה וסיפר שלו

בקו נפלו אחד ״ביום הרחוק. במזרח
ד רוסים עשרים אמריקאים, 50 ריאה ש  ו

אמרי רדיו קריין מסר — קוריאנים״
קו בני והרי ״—מהחזית בדו״ח קאי

להת שלא הוזהרו האלו הטפשים ריאה
ערב״.

והמקטרת השרו□
 מזה עומדים תל־אביב עירית משרדי

 כי (אף משכר נעים, בריח שבועיים
 העולה הטבק, עשן של במקצת) מחניק
 אזרחי של מקטרותיהם מתוך בגאוה
בה כמעט שם לבקר שהחלו העיר׳

 שונאי של ימיהם הם אלה אכן מוניהם...
 הסוס. על כיום הנמצאים הסיגריות,

המו לשעבר סיגריות מעשני אלה אין
 אלא במחיר, האכזרית ההעלאה נגד חים

 אידיאולוגיים, מטעמים מקטרת מעשני
מעש ״גזע בני עם קשר לחפש הבאים

תבל. בקצוות המקטרת״ ני
הכ (לפי לארץ הגיעה אלה בימים

 לבבית קריאה ת״א) עירית של תובת
 המקטרת מעשני של העולמי מד,אגוד

לצו ושותפיהם ידידיהם את המחפשים
 יתר בין כי׳ מסתבר זו. עישון רת

 איגוד גם יש בעולם, הקיימים השגעונות
 מעשני כל את לארגן שמטרתו כזה׳

 מחוזיים עירוניים, בסניפים המקטרת
חב עם הדוק קשר שיקיימו וארציים,

שם. הם באשר לעישון ריהם
 פשוט דבר כידוע, אינה׳ המקטרת,

ו אופי ומהות, סגנון לה יש כך. כל
הר האמריקאים, ובעיות. שאיפה תוכן,
 הספר למעטפת יותר בלל בדרך ■ גישים
 תדון ״אל פתגם (ומכאן לתכנו, מאשר

 זה הכניסו מעטפתו״) פי על הספר את
ה את שלהם הסלאנג תוך אל מכבר
 עם לגבר המיוחם ״פייפ־אפיל״ ביטוי

המ אפיל״ ד,״סקס משקל על מקטרת
לאשה. יוחם

 חיצוני אינו הדבר כי מתברר עתה
 יש כי סבורים המקטרת מעשני בלבד.

 אדם כל עם משותפים אינטרסים להם
המעש נשים יש בהולנד — (ואשה;

 ריאו־ תוך אל הנושמים מקטרות) נות
 עתיק כלי מתוך המשכר העשן את תיהם
מין  את לשפר כיצד :למשל זה. יו
 ? ריח לו להוסיף כיצד ? הטבק טעם

מעדנות׳ מקטרות של חליפין :או
 מאספים מקטרת מעשני כי ידוע שהרי

שון כלי של תריסרים  הסוגים מכל עי
 החברית, הרוח — והעיקר והצורות.
 רעיון עצם ידי על לד,יוצר שעלולה
 עמים בני שונים, אנשים של האיחוד

 שיש משום וזה כולו, בעולם שונים
 הידידות משותפים. אינטרסים להם

 ספק בלי תאפיל זה מקשר שתצמח
 השריפה אבק עשן על הסמיך בעשנה

 בעצם, בעולם. כיום והולך ר,מתלקח
 הידידות ידי על מלחמה ימנעו לא מדוע

המק מעשני בקרב שתוצרנה וההבנה
 אגב, ? למיליונים מגיע שמספרם טרת׳
לאר דומה מכתב מקנדה נשלח האם
 לסטא־ או הנרגילות, ולמעשני ערב צות
מקטרת? כידוע, ,המעשן, לין

רמת־גן וילדי האמריקאית השליחות
אידיאליזם...

וכת״הקיכוץ האמריקאים הקדטים
...ותותחים

צעי־ אנשים בין ״חליפין״ לקיים מפרה
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