
1

 אדם הוא ״פלט״. מהשורש כא ליט ך*
 או לפליטה. שנותר אדם או שנפלט. ^
ה הפעולה ונפלט. לפליטה שנותר אחד

 שפלים מכאן קליטה. היא לפליטה הפוכה
נקלט. ואינו הנפלם יגור הוא

 המודרנית המדעית ההגדרה הוא ״עקור*
 בימינו האנשים שרוב מכיוון שטות, לפליט.

 הולכים נעקרו לא שעדיין ואלה עקורים, הם
 והוא ״עקר״, מהשורש בא ״עקור״ ונעקרים.

 מכל אלא הדקדוקי מהשורש לא שנעקר אדם
 מרחף שרשים, חסר הוא בכלל. שורש
החפשי. בעולם

 מרחפים בו העולם הוא הזזפשי העולם
 שחפנים, נכים, יתומים, עקורים, פליטים,
 תולדוודהזמך שאר גג, חסרי זונות, מרגלים,

 יצורים מיני ועוד אנושית במהדורה החדש
 האחרון לחסד הזכות את שאיבדו צלם חסרי

ההצבעה. זכות — התרבות של
 נוזל הוא דם דם. נוזל הפליטים בעורקי

 בגלל פורצות מלחמות במלחמות. הנשפך
 מלחמות. בגלל פורצים סכסוכים סכסוכים.

אי־הבנה. הוא בכלל הענין כל
¥ ¥ ¥

ופלוטים קלוטים מספרים קצת
ת נ ש *  נעקרו 1955 שנת עד 1945 *

בעולם, מדינות 33־0 איש 10.000.000
באירופה. רק נעסוך זעו אך

 אונרר״א בתיקי נאגרו בלבד 1945־6 בשנת
 אישיים פרטים נושאי נייר גליונות 5.000.000

איש. 5.000.000ל־ הנוגעים
 200ב־ פליטים 2.000.000 רק נמצאים כיום
ב ידובר עוד מצבם על באירופה. מחנות
להלן. קיצור

 הפליטים לענייני הוועדה פנתה 1953 בשנת
 בקריאה בז׳נבה, שמושבה האו״ם שליד

 והחזקתם לשיקומם לתרום מדינות 37ל־
 הכסף. מקורות כל אפסו כי הפליטים, של

 : ענו מדינות 9 תשובות. 22 רק נתקבלו
 מדינות 3 אחרת. פעם :ענו מדינות 10 לא.
 כן. : האפיפיור גם ענה מזה, חוץ כן. :ענו

ה את נתנו האפיפיור + המדינות שלוש
:הבאים סכומים
 69.000 על (נוסף דולר 11.000 — שוייץ
שנה). באותה שנתרמו

דולר. 56.000 — אוסטרליה
דולר. 28.000 — ניו״זילנד
בר הרבה עם דולר. 2.000 — האפיפיור

ותפילות. כות
 דומה, קריאה באה 1954 שנת פפברואר

דולר. 10.000 היתד, הפעם הכוללת התוצאה
 התמורות של חשיבותן את להבין כדי
 800 של איכסונם לשם רק כי נציין הנ״ל,

 280.000 של הסכום היה דרוש חולים פליטים
דולר.

 חיים שבק 1950 בשנת : אדמיניסטרציה
ה בועדת האונרר״א. של יורשו האי״ר,
 איש. 99 עובדים בז׳נבה או״ם של פליטים
ד נמסר בפליטים הטיפול  בכל הממשלות לי
מקום.

 5.000.000ב־ מאוכלסת אירופה :קשיים
 עליהם להוסיף קשה קצת עבודה• מחוסרי

הפליטים. את גם
 נוספו בלבד 1951 שנת עד 1947 משנת
— מהם עקורים. 1.614.000 לאירופה

97.000 לאל השבח נעלמו, או מתו
73.000 לבתיהם בחזרה נשלחו
ה + באירופה, נשארו למיליון קרוב
 הם, כיום .1951 שנת מאז שהתווספו עקורים
והולך מתרבה מספרם .2.000.000 כאמור,
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 חורים. נכיגו עקורים. פליטים.
תונעות ושאו יתומיס שחנות
החופשי העולם

 להם קוראים האמריקאים כי ליום, מיום
 זו, לעצה השומעים אלה ולהיעקר. לעקור

ה למשל, צפויים. בלתי בקשיים נתקלים
 שהם במקרה ויזה, לתת נוהגים אמריקאים

 משפחה. מתוך אחד לאיש רק ויזה, נותנים
 ויזה קיבלו בנותיו ששתי עיוור אחד, מורה

 כליות, ממוסר כך בשל סבל לאמריקה,
 להיפרד אופן בשום רצו לא שבנותיו מפני

עצמו את תלה המעוות את לתקן כדי מעליו,

 להתפנות לאיטליה קצת קשה לכן לשעבר.
מ שלאיטלקים ואף־על־פי לפליטים. לדאגה
 לבנים, רוסים קלטו הם זה. בעניין נאה סורת

 מו־ של שלטונו בזמן הן יהודים, קלטו הם
ה יכל כנגד המלחמה, בזמן ואפילו סוליני,
מדי. עניים הם עתה אולם חוקים.

 אינו שמספרם באיטליה, הפליטים ממחנות
 סן־סאבה, למשל, אחדים. רק נציין מועט,

ילדים נאצי. ריכוז מחנה לשעבר סרייסט, ליד

 דומה משהו או בישטיש, היה שמו במחנה.
לזד״

צרפת¥ ¥ ¥
 סלי־ בקליטת אנושית מסורת צרפת ^
 לבנים רוסים 800.000 קלטה היא סיס. ^

 מספרד פליטים 400.000 המהפכה, לאחר
 40.000 וגם .1939 שנת עד יהודים 401.000־

 משנת לקלוט הספיקה מזה חוץ *רמנים.
 בצרפת נמצאים כיום ועוד. עוד 1935

 פליט. של סטאטוס בעלי אנשים 400.00)
 להביא אדם חייב זה, סטאטוס לקבל :די

 אחד כל לא שונות. והוכחות שונים :יירות
 פלי" מחנות אין בצרפת פליט. להיות ווכה
 במשך והופכים בעבודה נקלטים רובם טים,
צרפת. תחי צרפתיים. לאזרחים -זמן

¥  ¥  ¥
איטליה

 מיליון 3.000.000 יש איטלקים ■*
 10.000מ־ חוץ עצמם, משל עבודה מחוסרי /

 האחרונה בעת שנמלטו ועבודה בית מחוסרי
 טריאסט), הסדר (לאחר ויוגוסלביה מאלבניה

איטליה מושבות פליטי 400.000ל־ ומחוץ

 את יחד שניהם קרואטים. שונאים סרבים
 יחד רומנים. שונאים אוקראינים הסלובנים.

 ואת כולם את שונאים הפולנים הפולנים. את
 מחתרות, הרוגים. פצועים, תגרות, עצמם.

להורג. הוצאות חשאיים, בתי־דין
 אינה מדינה ששום הארץ, חלאת אלד■ כל
 המציאו האמריקאים רק אותם. לקבל רוצה

 לפי הצלה״. ״תכנית בשם מכנים שהם מה
 נבחרים לפליטים מהודר בית בנו זו תכנית
 ולס. הקטנה בעיירה הברזל, למסך מעבר

 מעלים אחר ושותים, אוכלים הם בבית, שם,
 במצנחים אותם ומצניחים מטוס על אותם

באו. שמהם המקומות אל

גרמניה¥ ¥ ¥

טי, במשרפות. משחקים אי  טרייסט, ליד ג׳זו
 סוהר בית להיות שחדל בית־סוהר, לשעבר
 ראויים היו לא הסניטריים שהתנאים מאחר
 14 מצטופפים היום אסירים. לאכסון אפילו

 7 למתת. נידון של יחיד תא בכל נפשות
 פרוטה אף מקבלים לא עבודה. אין שנים.
 יהודי סחבות. פעם שהיה מה לבושים לסיוע.

בעבו מהם 10 מעסיק לשעבר, אסיר אחד,
 ליתומים. ויזות אין אבודים. השאר כל דה.
 לחולים. או .45 גיל את שעברו לאנשים או

שיירקבו.
אוסטריה¥ ¥ ¥

״פולקסדויטשה״^דרז^נת- עיקר
 פוטס־ + וורסיי של משונה נית־פוליטית ■2

 גם יש למשוגעים. מיוחד אחד מחנה דאם.
 נסיכים, מהם ,1918 שרידי לבנים, רוסים

 מקום בשום להתאקלם הצליחו לא היום שעד
או 20מ־ מורכבים השאר פליטים. ונשארו

 בשנה איש. 120.000 ומונים וגזעים, מות
 האוסטרית הממשלה עליהם הוציאה החולפת

דולר. 4.500.000
אף־על־ השני, את אחד שונאים עדיין הם

סלובקים. שונאים צ׳כים מדוע. ששכחו פי

 בנוייה נקייה, צחה■ עיר היא אכאו
ונוחים. חדשים בתים כולה |

 גרמנים פליטים 10.000.000 קלטה גרמניה
 מועסקים כולם המלחמה. תום ■מאז וחוזרים
 עד היגרו נתינות חסרי 200.000 בעבודה.

חש על מוחזקים בבתי־חולים, 30.000 היום■
 בבתים מוחזקים הפליטים כל הממשלה. בון

מקוריאה. פליטים אפילו נקיים.
 בידי שנוסד מינכן, ליד גרסטריד, מחנה

 10.000 כיום כבר מונה מישראל, יורדים 800
 9.000.000 משלמים תושביו ומשגשג. פליטים,

 משורר. אפילו שם ויש הכנסה, מם מרק
 את קראתי לא יודע, אינני שר הוא מה על

השירים.
 מיון. מחנה הוא נירנברג, ליד ואלקה, מחנה

 המקום את לעזוב לשם המגיע לאדם אסור
וה מחכה, הוא כן על במקום. להישאר או

 פליט כל יפה. בעין משלמת הגרמנית ממשלה
 הנשאלות לשאלות לענות חייב למקום המגיע

 שלושה גרמניים, שירותים שלושה ע״י
צר ואחד אנגלי אחד אמריקאיים, שירותים

 כמובן, בטחון, שירותי הם אלד, כל פתי.
 עצמם, לבין בינם מתמדת במלחמה השרויים

 על הפליטים כל את להעלות ומשתדלים
כנ״ל. אותם, ולהצניח מטוסים

המ האמריקאים, על מתרעמים הגרמנים
 תושבי את ומשדלים ברדיו תעמולה נהלים

 הם אחר להימלט. העממיות הדימוקראטיות
 חוץ הגרמנית. הממשלה על למעמסה נופלים

 קומוניסטיים סוכנים זו בדרך מוגנבים מזה,
מתפו הבטחון ושירותי ד,חפשי, העולם אל

כולם. את מרגלים כולם צצים.
מיוגוס פליטים מקבלים אינם האמריקאים

ב נחשב אנטי־פרנקיסטי פליט וספרד. לביה
למרגל. כך ומשום לקומוניסט, כלל דרך

 פשיסטים, לרוב הינם זה במחנה הצרפתים
 לרובם לשעבר. דוריו של המיליציה אנשי

 שנואים הם בצרפת. שונים פסקי־דין צפויים
 תחת נלקחו ילדיהם עצמם. על גם הכל, על

 אזרחים והם הגרמנית הממשלה של חסותה
גרמניים.

 באלכוהוליזם. שטופים המחנה אנשי כל
ה דקות. תוך לאלכוהול הופכת הקיצבה

.707■־ ס." ם. ״קוקטייל הוא המקובל משקה
¥ ¥ ¥

ילדים
ם א ך* ת מ ש  שנולדו. א
 הנאצים). (בידי חטופים יתומים, רובם /

 שנמלטו פליטים 25.000מ־ מרובה. מספרם
 ילדים. 9.000 היו ,1947־8 בשנות ממקדוניה

 הם ואיטליה. ביוון פליטים ילדים המון
 אסורה באמריקה ובשחפת. ברעב גוועים

 למי אפילו ויזות. אין החוק. פי על השחפת
 לעשות מה אין שנה. 50 לפני שהבריא

אתם.
¥ ¥ ¥

סיכום
טוב. יהיה

94315 הזה העולם


