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 פלי אני כלו&, אני :אמר לירות, 5ב־ מעילה על לדין אותי כשהביאו קטן, ננב היה א
ממני. גדולים יש שרת.

שפל בזמן לעזאזל, קטנים שעירים למצוא גדול קונץ ״כן, :בעתון כתב אחד ד״ר
 מכשיר דק שהיה אחד. מסכז תופפיס נדולה חכמה מאטד. חודש מקבלים אנסים מיני
 הם מי יודע ברחוב 'לי־ שפל בשעה האשמה. את עליו ומנוללים לימנו 8ידולי גידי

״ i האמתיים הנגבים
 f!S ושותים קטן איש לוקחים ? לפרופורציה חוש כל איבדנו ״האמנם :כתב אחד ר;:וד

*i הכלב קבור איפה יודעים שכולנו בזמן דמו,
לחוץ־ פעמיים ולנסוע שדותו' בתקופת מכונית לקנות הפפיק ש־א הוכיחה התביעה אבל

 בצלה מישראל אדם ! נדול ״חטא : כתב הראשון הד״ד אז רהיטים. מלא ליפט ולהביא לארץ
J לחוץ־לארץ?״ נכע לא ומי ברגל? היום הולד ומי מכוניתו לו וקונה בית לו

 משלושה שוחד וקיפל שישתקו פקידים לשני שוחד נתן ש־א התברר המשפט במשך אבל
jg .פכל כן. כל נורא השד ®אין פעם עוד שלמדנו ״טוב כתפ: השוי הד־״ר אז שישתוק 
 להייוילאדץ' הנויטעימ אלה את לדין מעמידיט היו אילו היה מוטב שיחד, לוקהי® הלודיגות 8
J י .8«ה מהגדולים דו6« שרק כאלח, קטנים לעזאזל. שעירים למצוא במקום הציבור. ח&בון על 

לתו£&' לקרבן ליפול ייאלץ שלא פר' חשוב, יוהד המפיד ל־א לתת המליץ בית־המשפם
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למ מופשטים בדייונים עסקו • הפזורה רדיי
הג ומיזוג ספרדיות קהילות העלאת עלי די

לויות.
 קסטל׳ אליהו בעיני חן מצא לא זה דיון
הו הוא וקולומביה פרו יהודי של שליחם

 בין גלוי מכתב לחלק הצעירים לסדרנים רה
ה המזכיר שהיה מי קסטל, כתב הצירים.

ה הספרדית ההסתדרות של הראשון ראשי
החודשים שלושת ..״מספיקים : עולמית

הספרדים... מצב את שאעריך בארץ שביליתי•
 במיזוג מאמין איני מגעת׳ שהבנתי כמה עד

השב ששני זמן כל והאשכנזים. הספרדים
 הנמשל׳ והשני המושל יהיה אחד האלה׳ טים

ביניהם.״ השנאה תשלוט תמיד
 בנביאי תאמינו מתי .״.עד : קסטל התרה

 לא למה שלם. מיזוג על המנבאים הבעל
ותקי המפריעים ואת הבוגדים את תחרימו

 יתנו מדוע ? הזאת המרה מהתרדמה צו
 הנה ? בידכם נמצא אשר דבר אחרים לכם
 היו שהיהודים זמן כל :ממשי משל לכם

עלי לעגו מהעולם תחנונים וביקשו חלשים
ונל ידיד,ם את הרימו שהיהודים וכיום הם.
מכ העולב כל אותם. כיבדו באויביהם חמו
 רך ואת החלש את ושונא החזן! את בד

׳ י' ז־,לבב.״ ׳
 קסטל של פתרונו מסתבר זה משל מתוך

 (בישראל) הספרדים מיליון ״חצי :מאליו
 ובצדק ביותר. החזקה המפלגה את יקימו
 רק לכנסת. מהמועמדים 50% להביא תוכלו

 אחים ולא אמיתיים אחים להיות תוכלו ככה
שחורים.״ או חורגים

ר דו שי
משכורת לדא קד״נים

היש שירות״השידוד הצטיין לא כה עד
 בשבוע אולם מעניינת. תכונה בכל ראלי

 ל* נמת בתל׳אביג משרדיו הפכו שעבר
הת ׳מנהל :בהחלס בלתי-רגילה תופעה

 את לקבל בהם הפציר עובדיו, לפני חנן
 רוב בס נתקל אפריל, לחודש משכורתם

מוחלט.
 כאשד מה׳ זמן לפני עוד החלה הפרשה

 בי שירות״השידור של לוועד״העובדים נודע
ל יגרום העובדים בתקן החדש הצמצום
 פתל- קול׳ישראל מעובדי שבעה פיטורי
 שימת׳השידור מהנהלת תבע הוועד אביב.

 והן הפיטורים לעצם בקשר הן עמו להתיעץ
 עם נפגש שיפוטרו. העובדים לשמות בקשר

 (ראח פרלמן מויש שירותי״המודיעין, ראש
 השירות, בתקציב לעיין ממנו דרש תצפית),

פרלמן לפיטורים. הצדקה יש אם לברר

הג הספרדים היהודים 3000 של נציגם *
 היה ספרד, הספרדית, היהדות בתולדת רים

 ברוך- פרנסוא דניאל ירושלים, יליד מיליונר
 יצואן במדריד, הספרדית העדה נשיא נבון,

 הווילות ובעל סטרטגיים ממרים של ויבואן
אנג׳לוס. ולדם וושינגטון במדריד, מגורים

ה נ י
 כל בינתיים לענב בתקציב׳ לעיין הבטיח
פעולה•

העוב נתבקשו כאשר עוכבה. לא הפעולה
 בגל- עיינו אפריל, •משכורת את לקב־ דים

 שמות כי לדעת נוכחו התשלומים, יונות
 נפרד, בגליון ׳מופיעים כבר מהם שבעה
 לפיטוריהם מובהק סימן — לתקן מחוץ

הקרובים.
נש יום ואות כמינו. מיוחד שידור

 נתכנסה בו ישראל, קול מאולפני באחד מע
אמ במינו. מיוחד שידור אסיפת־העובדים,

ההח אולם סגורים, היו המיקרופונים נם
 לירושלים• הגיעו באסיפה שנתקבלו לטות

 ה' עזרת בלי גם ראש״המ׳משלה, למשרד
הח ישראל קול עובדי : המודרנית טכניקה

 אשר עד משכורתם את לקבל שלא ליטו
 לא כי להם ויובטח התשלום גלימות ישונו
אתם. והמתן המשא" סיום לפני איש יפוטר

 אף על בסירובם עמדו עובדי-השידור
 שבעת של ששכרם פרלמן פויש של טענתו

 ש" מכיוון. אהר׳ מתקציב שולם העובדים
 א ו הפיטורים׳ על כבר ידע משרד־האוצר

 מן המשכורות את לכולם לשלם כסף היה
 ההצעה גם הועילה לא הרגיל. התקציב

 השר ארן, ז,:מן עם הפרשה כל את לברר
ההסברה. ענייני על הממונה

 שירות״השידור עובדי מתקיימים בינתיים
 ממוסדות שהשיגו אשראי על בתל־אביב

הצ מידת על מהם אחו כשנשאל שונים.
 מידת ״לפי : בגאווה אמר זה, בשטח לחתם

 יכולים היינו כספים 0בגיו שלנו ההצלחה
 שירות* של בעיות״התקציב את לפתור

כולו.״ השידור

ת ד
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;ב השיגו פאב׳׳׳ד שה8 11ה של תעלוליו
 יחס שוב כשהראה חדש, א’ש ך3שע ע 3ש

ש לאחר העצמאות, מלחמת לחללי מיוחד
 לוח־זכרון קביעת למנוע בנסיונותיו נתפרסם

 בבית־ המתפללים אחד של בנו שם על
).862 הזה (העולס מנהל הוא ־תו א הכנסת,
לע הרב היד, חייב י־ם־העצמאות בערב

 ■,נלתי-בתו מסיבות אולס תפילת־זכרון, רוך
ת  זה דפר פלל. התקילז/ נתקיימה לא מ
 תפילת־ היוט למחלת מלעלול בעדו מנע לא

 במינימום מלים מכסימום של 3נקצ שהרית
 דקות׳ 25 תוך נסתיימה התפילה :זמן של

 ביום־העצמאות, כנהוג בה, שיוזכרו מבלי
והנשיא. המדינה

 גב־ של בבית־הכנסת בתפילה אי־הזכרתו
 ישראל, נשיא בעד מנעה לא יפו, עת־עלייה,

 למצעד״ה- בשלום מלהגיע בן־צבי, יצחק
 לא חשלוס אולם ברמלה. שנערך עצמאית,

 גב־הגמל את ששפר הקש הכנסת, לבית הגיע
 מחלונות מאהד שפיצבץ ודק ארוך מוט היה

 בחגיגיות התנוסס המוט בראש בית־הכנסת.
 לא ושבים העוברים אולם כחיל־לבן. דגל

 נעוץ היה המוט של השני קצהו כי ידעו
 השימוש, בית :לחלוטין בלתי־חגיגי במקום

מיוחד. בנקיון הצטיין שלא
הקבועים המתפללים עיקשת. ת־צ!וכה

 ברחוב. העוברים ידעו לא אשר את ידעו
 כך על העירו באב״ד, הרב אל 'מיהרו הם
 מפיו קיבלו שחור, שיער האפופות זניו בא

 מקום לדגל מצאתי ״לא : עיקשת תשובה
 וישאר השנים, כל שם תלוי הוא יותר. טוב
!״ השנה גם שם

 תאחרוגת, המלה את m3 אמר לא הרב
 :משרד אל נות3ל מיהרו הנזעמים המתפללי§

 ו3זי1 0ש 6אול הדתית. והמועצה הדתות
 בית־ ללי8מת פחות. לא אטומי־ת אוזניים להם

 נוסף, בירור לדרוש השבוע עמדו הכנסת
משטרת־ישראל. גם כנראה תשתתף בו

צבא
hum או חידות

 :הא הוא רודף־שלום. היד. זכרוני אמנון
 צו שקיבל לפני רב זמן ד ע לגיוס נגד

 לצבא ״התגייסתי במחנה־האימונים. להתיצב
 את החושבים השמרנים הורי לחץ תחת דגן

* לחרפה״ ההשתמטות
 ש- האמין הוא לנח״ל. ללכת בחר אמנון
 את יניחו חקלאית, עבודה לו יתנו מפקדיו
 היתד, האכזבה לחבריו. המלחמה מלאכת

 מפקדו לו נתן הראשון בלילה עוד : קשה
 בלי — לשמירה הלך הוא לשמירה. סטן

 הצבאי למשפטו היום, למחרת זכה, הסטן,
הראשון.
 שינה לא במעלו־,־העקרבים הרצח אפילו

 לאחר ״להיפך, :אמנון של השקפותיו את
 גדולה בחילה הנשק כלי בי עוררו הרצח

 על איתו והניח פתק כתב הוא אחד׳ דבר
אמרי ערבים, יהודים, ראיתי לא — אהר

 רק ראיתי בדם. מתבוססים קוריאים או קאים,
 בשפיכת־ה־ חלק כל רוצה איני בני־אדם.

״ דמים.
 בירוי דרש אמנון נערך. לא הכירור

 צבאי לשירות המתנגדים שכל האמין היא
 משוחררים להיות צריכים מצפונית מבחינה

 תפקידים לפחות, לקבל, או השירות, מן
 הנד המדינות בכל כנהוג קרביים, בלתי

מפק עם מספר פעמים שוחח הוא ת־רבתיית.
נערך. לא הבירור אולם דיו,

 רק לעשות נשאר הצעיר השלום לרודף
 אע־ אותו והניח פתק כתב הוא אחד. דבר

עצמי את חושב ״אני :הצבאי במחנה מיטתו

ה את 5ל§ןו חופשי אני כן על לאזרח.
 היד, ראות־עיניו לפי ראות־עיני.״ לפי מחנה
מיד. המחנה את לעזוב עליו

מאו אזרחיים חיים של מספר ימים לאחר
 את החזיר לא שהוא אמנון נזכר שרים
ל כדי למחנה חזר הוא לאפסנאי, ציודו
 לא היא אולם העירה. ולשוב זאת עשות

בזרו אותו קיבלה הצבאית המשטרה : שב
 לחיי• ישר אותי הוליכה תוח־ות.3 עות

ד,מעכל;
 לשכנע זפרוני אמנון התלים שעפר בש&וע

 הכריז היא :השקפותיו בכנות הצבא את
 רופאים בתאו הופיעו באשר רעב. שביתת

 אותי להאכיל תנםו ,אם :איים בשים, יה
״אתאבו ~ בטוח !

אזרחים
מהידושימוז הילד

 אף אמריקאי, כתייר שנראה ,60 פבן גבר
 ליו נעצר מובהק, רוסי היה שמבטו פי על

 : ותפילין לטליתות ירושלמי בית־מסחר
בפ אמר שלי,״ לשלמה תפילין זוג ״אשלח

מאו יהיה ״הוא הישראלי, ידידו אל תו ג■
שר״

- :ו: ,. ״ . ״ ן״ בנך ״הוא
בדיוק...״ »לא

 השניה מלהמת־העולם לפני רבות שנים
 בשכונתו בשנחאי. צימרמן ולאדימיר התגורר

 ני־ משפחת — יפאנית משפחה התגוררה
 מתמיד אורה היה שיגירו, הקטן, בנם שיאמה.

מצויינים. ידידים היו הם צימרמן. של בביתו
 עבר שנחאי, את עזב צימרמן חלפו. השנים

נס געשה, פרצה, המלחמה פרנציסקו. לסן
 ל־ מעל שצצו ענקיים, בענני־פטריות תיימה

ונאגאסאקי. הירושימה
ת3 ם. י י ה, ל א  צימרמן קיבל אחד יום ל

 לו הודיע שיגידו יפאני. בבול עטור מכתב
 של האטומית בהפצצה נספתה שמשפחת-י
 שופעת חליפת־מכתבים התפתחה הירושימה.

חמימות.
כספית, עזרה שיגירו ביקש לא במכתביו

 ;אחד דבר רק ביקש ד,׳־א מזין. חבילות א•
 הי״ והדת היהודית ההיסטוריה על ספרים
 רבות שנים לפני שעוד כתב הוא הודית.

שבנה׳. הגדול, המקדש על ר בםיפי נתקל

קין אות

! לעלות רוצה אינו האינדקס

:865 סזס. העולם


