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 של הראשון המשלוח
 ״יצהר* שנים משחת

 לארצות אלה בימים יצא
שדוג לאחר הברית׳

 נתקבלו המשחה מאות
 ידי על רצון בשביעת

המזמינים.

ת 1 נ ר צ ק
 הארצות ככל אנשים מליונים ידי על מפליאה בקלות נלמדת

הפשוטה! ״גרג״ שיטת לפי כעולם השפות וכרוכ
 ואנגלית עכרית לקצרנות חדשים קורסים יפתחו נוכמכר כחדש

 ברצון ומתקבלת הנהוגה זו נפלאה שיסד, לסי
כאחד, וממשלתיים ציבוריים פרטיים, במוסדות

 זו. שיטה לפי העברית הקצרנות מחבר קמפינסקי, ח. מר בהנהלת
1 כביתה מקום לעצמכם והבטחתם - מיד הרשמו
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 תקרכים — פרכירה — קניה
כדרכים

9 רש״י רח׳ תיא וסטרמן, א.

 כתל־־אביב קולנוע
 חצות נשיקת — אופיר
 ג׳ימו איבו — אסתר

 )5( מאלמונית מכתב — מגדלור
)2( בגב כדור — אוריון

 בחיפה קולנוע
 השבור החץ — ארמון
מונטנה — אורה

דת
השבטיס משרת נמצאו
 (שהיה לעולם נודע ימים חודש לפני

 פצצת כגון בכך, מה ש? בענינים עמוק
 שהעסיק הסוד סוף־סוף נתג?ה כי האטום,)
 השבטים. עשרת אבדן רבים: כר, דורות
 בעל מ״ר, 9 של מזבח לפני צנוע, בטכס

 חורבן מאז (הראשון וכדין כדת קרניים
 דויד ״דוקטור״ הנביא, קם השני), הכית

 :העצומה הבשורה את ובישר הורוביץ,
אר של הנוצרים האזרחים מיליון 130

עש של הישרים הצאצאים ר,ם )־,בריתצות
ישראל. שבטי רת

 התחיל זה כל ודולאר. נרות 33
 דויד בשם צעיר כשיהודי ,1927 בנובמבר
 באמריקה גדל בשבדיה, שנולד הורוביץ,

 ״בת־ ע״י נקרא לארץ־ישדאל, כחלוץ ובא
 משכונת רחוק לא בסנהדריה, 6לשוט קול"

 צעיר, באום פגש שם בירושלים. הבוכארים,
ופיאות. ארוך זקן בעל ,27 בן

 יהודי גיבורי, משה היד, המזוקן הצעיר
 שהחל עד בירושלים שגר רוסיה, יליד

במע תחילה :במערות מגוריו את לקבוע
ירוש במערות ולבסוף סיני, שבהר רה

לים.
פשו שהיתה תורתו, את הסביר גיבורי

 הנצרות היהדות, :הפשטות בתכלית טה
 שהן מפני תורות־הבל, כולן והאיסלאם
מת שאלוהים הגדולה האמת מן מתעלמות

נבי הנביאים. בדמות ודור, דור בכל גלה
 במשה וכלה רבנו ממשה החל אלה, אים

 שם אלוהים אשר בני־אדם אינם גיבורי,
 של ממהותה חלק אם כי בפיהם, מלים

האלוהות.
מם־ לסוף שהגיע הבין הורוביץ דויד

קט שערוריות ישנן משגשגת. הכת ליהמן.
 אליהו שהוא הטוען ,(הכושי־ה,יהודי נות

 צעירה, מאמינה שאנס אחרי נכלא הנביא,
אהוב היתר, הפרשן של שאשתו מתגלה וכן

 : גדולה פצצה אחד יום שמתפוצצת עד תו).
לניו־יורק. מגיע המערות, איש גיבורי, משה

ס דו או  הופעתו עם כישו. מורד פ
איש האידיליה. מתערערת ש־הקודש א של

 הביזנס חוש ובעל למשעי המגולח ר,אלוהים
 מפסיק והלה המיליונר־חצדיק, את מאכזב

 נמסרת הפרשן של אשתו תרומותיו. את
 מהר־ (שמו בן לו ויולדת הקדוש לידי

 התנ״ך. לנבואות בהתאם הכל של־חש־בז),
 : מצליח גיבורי משה אולם מת. הפרשן

 ערומים כשהם מאמיניו, את טוב? הוא
בצוותא. ונשים גברים היוולדם, כביום

 הורוביץ. לדויד הגיעו שחורים ימים
 קדושתו, מפרי ליהנות רוצה גיבורי משר,
 נביאו. עם להתחלק כלל חושב הוא ואין

 (ואושר בירושלים שנחתם הקודם החוזה
 המוסר במקום), האמריקאי הקונסול בפני
 מתבטל. דויד, של לרשותו אמריקה את

 חדש. הסדר גיבורי משה קובע במקומו
 במערב התורה את להפיץ הורוביץ דויד על

 איש־האלוהים הוא, ואילו ארצות״הברית,
 את להפיץ הזכות את לעצמו נוטל עצמו,
בניו־יורק. דברו

 זורח אחד בהיר ביום מתמרמר. דויד
 משה שלא עתה מבין והוא בלבו, האור

 כי האל, בחיר הקדוש, האדם הוא גיבורי
 מייסד הוא עצמו. הורוביץ דויד הוא, אם

 יזרעאל ״יונייטד :משלו פרטית כת לעצמו
 ישראל של עולמי (איחוד יוניון״ וורלד

 באותו מצויר, ירחון מוציא הוא המאוחד).
וחיש אליו, מצטרפים מאמינים מאות שם.

המזבח קרני ליד הורוביץ דויד הנכיא
לדולארים. צטאיס השמים

 משד, לו. נתגלתה הגדולה האמת עיו•
המסו נרות 33 במערה לו מדליק גיבורי

 שעה ובאותה המפורש, השם בצורת דרים
 של נביאו יהיה הוא :לעצמו דויד נשבע
החדש. לישו פאולום מעין גיבורי, משה

 קדושה שיחה כדי תוך :שני פלא והנה
וע עתיקה, חותמת בחול השנים מוצאים

 דויד האמריקאי. לדולאר הדומה סמל ליה
 את להפיץ עליו :עליו המוטל את מבין
 בנו שנולד אחרי הדולארים. בארץ האור

 הבלתי האפשרויות לארץ דויד נוסע עמנואל
מוגבלות.

בא ופרשן־־רדיו. בושי מיליונר,
 תורות מיני לכל מקום יש הגדולה מריקה

 של נביאו הורוביץ, דויד לתורת גם —
 של חבורה סביבו מתאספת גיבורי. משר,

 דולא־ רבבות המקדיש מיליונר : מאמינים
 המביא נודע פרשן־רדיו ולמשה, לדויד רים
 מאזיניו, למיליוני החדשה התורה דבר את

 במחצית (יהודי וכושי־למחצה היפה, אשתו
השניה).

בירו המזוקן הצעיר גיבורי, משה גם
 הדו־ זרם שמריו. על שוקט אינו שלים,

באמ תלמידיו מידי אליו המגיע לאריס,
 ומגלח מהודר לבית אותו מביא ריקה,
 לו נושא הוא והפיאות. הזקן את מעליו
זתיה, את : ילדים שלושה ומוליד אשד,

 תלמידיו לדרישת זאת. ואת אמיציה את
 ״התנ״ך — גדולה יצירה בחיבור שוקע הוא
יוצריו״, בידי

 לאנגלית, לגדול, הספר את מתרגם דויד
 של בכריכה באמריקה, לאור אותו ומוציא

 את מזמינים אנשים אלפי ותכלת, זהב
היהודי, ניו־יורק מושל ביניהם — היצירה

 הכת־ על צלה את שלו הכת מטילה מהר
גיבורי. משר, של האם

 הגיע וכך וקרנה. בופאלו אריה,
בנוכ מוקם, הגדול המזבח הגדול. היום
 אמריקאים־נוצרים, מאות עצמו. הנביא חות

 דתם את נטשו הם, בני־ישראל כי שהבינו
העב ״הדת את עצמם על וקיבלו הנוצרית

 אשר ווסט״אוליב, בעיר התקבצו הם רית״.
 נוכחו הרשמי הביולוטין לפי מישיגן. במדינת
 (שבאו יהודים רבנים כמה גם מעמד באותו
(האמריק ר,״ישראלים" אחדות את לסמל
 כולל העולם, רחבי (בכל וה״יהודים״ אים)

 באותו המקומיות הרשויות נציגי ישראל),
מניו־יורק. גדולה ומשלחת אזור,

הורו דויד הכריז ה״׳, מזבח קם ״שוב
 גלות מאז הראשון ״המזבח חגיגית, ביץ

 יוסף, בארץ קם הוא עתה אולם ישראל,
 נבנה והוא הגדול, הצפון של ציון ארץ
 בית את המייצגים ישראל, מבני אחים בידי

״.בית-יהודה. בני אחיהם, במעמד יוסף, . .
 את כולד, הקהילה סובבה פעמים שבע
 הדגל ובראשה לולבים כשבידה המזבח,
יש שבטי כל אחדות את המסמל החדש,

באו המפורש השם עם לבן דגל : ראל
המצ תכלת פסי ושני במרכזו, זהב תיות

משו ארבעה ויוצרים פעמים כמה טלבים
 (אורים לוי שבט בסמלי המקושטים לשים

 (בופאלו מנשה (האריה), יהודה ותומים),
וקרנף). ואפרים אמריקאי)

ר,קרבן קולקטיבית. כרית־מידה
 יוקרב המקדש חורבן מאז לה׳ הראשון

 זה לטכס יקדם תשי״א. בפסח זה מזבת על
 המאמינים, מאות : יותר עוד חשוב טכס

יחדיו. ימולו ובנים, אבות
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