
אנשים
לכסף כספית כין

 כהן חיים הממשלה של המשפטי היועץ
 בארצות ישראל ציר כנראה יהיה לא

 אחרי לוכסמבורג): הולאנד (בלגיה׳ בנלוכם
 את, אלה למדינות הודיע החוץ שמשרד

 על פרטים זאת עם ומסר המועמד שם
ה מן שתיים הודיעו המשפחתי, מצבו

 של מינוי טובה בעין יראו לא כי מדינות
 את ירגיז כזה שמינוי מחשש גרוש, ציר

 הגירושין את האוסרים הקאתוליים, החוגים
 ישראל ממשלת ראש . . . איסור תכלית

 את השבוע והראה חזר כן־גוריון דוד
 מרכז בישיבת הבלשני־המדעי כוחו מלוא

 ״שפר על דיבר הנואמים אחד כאשר מפא״י,
 בקריאת להעיר ביג׳י הזדרז החוף״. לת

 החוף החוף. שפלת לומר ״אין ביניים:
 שפלה החוף. מישור לומר יש שפלה. אינו
 שר־האוצר קם גבעות.״ בו שיש מקום הוא
 ממשלתו. ראש דעת על וחלק אשכול לוי
אש טען החוף,״ רצועת דווקא לומר ״יש
. כול .  עסק יותר ענייניים בבירורים .

 אם השאלה נידונה בו מפ״ם, מרכז השבוע
ה הקואליציה את לעזוב המפלגה צריכה

ח״כ מיידית: בעזיבה תמכו ממשלתית.
 משמר־העמק, חברת תלמי, לווין אמה
 נתן שריד קיבוץ חבר המפלגה, מזכיר
 נמצאים אנו בו יום ״בכל כי שטען פלד,

 ושר־ ,״ויותר יותר מסתבכים אנו בממשלה
ב אמר אשר כנטוב, מרדכי הפיתוח
 של הדוקטרינה לא היא ״הבעייה נאומו:

 שאחרי ביג׳י, של הדוקטרינה אלה אייזנהואר
 נבלע. אנחנו כי לחשוב החל סיני מבצע

 עורר גדולה הפתעה לנו.״ שיגיש מה כל
לאח שהתבלט אורן, מרדכי פראג אסיר
בהח תמך אך המתונות, בדעותיו רונה

״גם באמרו: הממשלה בעזיבת לטיות
 תוכנית ברית־המועצות לנו הציעה אילו

 נייטרא־ להצטרף. צריכים היינו לא דומה,
, . . נייטראליות!״ נייטראליות, ליות,
 יוסף ד״ר שר־הדואר השבוע חזר באשר
 העיתונאים שאלוהו הברית, מארצות כורג

 המגבית. למען פעולתו תוצאות יהיו מה
 לשר־האוצר יש כך ״לשם שר־הדואר: השיב

 אני מכסף. אלא מכספית לא עשוי מדחום
 מהטמפרטורה!״ מרוצה שיהיה מקווה

^
בעתיד לשעבר רמטכ״ל

 בתל־ התיאטרון במועדון תוכניתה את
 הזמרת השבוע מערבי באחד פתחה אביב
 שמעתם ״בוודאי באמרה: סמפונוכ רמה

 נגד עיתונאי על־ידי שהוגש המשפט על
 המלן הסרט קיצוץ על אלנבי, קולנוע בעלי
ש מאד מאד חבל כי סבורה אני גם ואני.

 דווקא הם כי הסרט, מתוך קוצצו השירים
 משירי שניים עתה לכם אשיר מצויינים.

 . . . בארץ״ בהצגתו הושמעו שלא הסרט,
ה למשלחת להצטרף שהוזמנה אחרי אגב,

במוסק הנוער לפסטיבאל הנוסעת ישראלית
 כל קודם סמסונוב רמה התייעצה בה,

הממשלה ראש משרד מנהל עם טלפונית

 בי אישר שהוא אחרי ורק קוללו, תדי
 על הודיעה בנסיעתה, פגם יהיה לא לדעתו

רמת־גן עיריית ראש . . . הסכמתה
 בשעה השבוע, סיפר קריניצי אכרהם

 שעה פעם, כי למבקר, גן־ביתו את שהראה
 דיין משה רב־אלוף הרמטכ״ל את שהזמין
 אותו שאל הוא זה, בגן שנערכה למסיבה

 את גם למסיבה שיזמין מתנגד אינו אם
״ר ד הארכיאולוג לשעבר, הרמטכ״לים

 מרדכי האשלג חברת מנהל ידין, יגאל
דו י?ןקכ בחיפה הטכניון ומנהל מקלף

 סוף, סוף להיפך. ״להיפך, דיין: השיב רי•
 לשעבר״ רמטכ״ל פעם אהיה אני גם הרי

 אכא העיתונאי חרות, שאיש לאחר . . .
 כי במאמריו פעמים כמה רמז אחימאיר,

עש מזה חרדה ״מלא כהן יעקב המשורר
 שיר את חיבר שבשעתו על שנים״ רות

 הבריונים לברית כהימנון ששימש הבריונים
 השבוע המשורר אליו שלח הבית״רית,

 הוא כאילו נמרצות מכחיש הוא ובו מכתב
 ״תסלח אחימאיר: השיב זה. משירו מסתייג

 והבר- הכותל משורר הנערץ, משוררי לי
יונים.״

★ ★ ★
גוס! באקדח כתובי□ מחזות

 אחרי כי מוסינזון יגאל סיפר השבוע
 חטיבת (שאנשי הנגב בערבות מחזהו הצגת

 שתוקן עד לעצמם, עלבון בו ראו גבעתי
 הבימה) תיאטרון על־ידי טענותיהם ברוח
 שכתב אחרי אקדח. לשאת ידידים לו יעצו
 הוצאתו־ פרשת על צדק, יש אס המחזה את

 לבל לו יעצו טוביאנסקי, מאיר של להורג
 לו צפוייה כי מחשש בערבים, לבדו יצא

״אינני בפרשה. המעורבים מצד התנפלות
ה בשתי ״אך מוסינזון, טען אמיץ,״ אדם

 אחר אכתוב, קודם לעצמי: אמרתי פעמים
 המתרגמים, בין . . . יקרה״ מה נראה כך

 13ה־ הוועידה דיוני תוכן את העבירו אשר
 בולגארית, (ערבית, שפות בארבע מק״י של

 של משוכללת רשת אל אנגלית) צרפתית,
בתו ווייסגאל, חייה גם נראתה אוזניות,

מאיר ווייצמן חיים יד יושב־ראש של
הקודם בשבוע נתמנה אשר ווייפגאל,

 לחגיגות הוזעדה ליושב־ראש הממשלה על־ידי
 מחבר . , . ישראל מדינת של העשור

 צבי עונה, אינה 24 גבעה של התסריט
 נושא על חדש סרט להפיק עומד קוליץ,

 על מבוסס שיהיה בסרט, פחות. לאומי
 אלברטו המפולפל האיטלקי הסופר של ספרו

 השאר בין תשתתף צעירים, שני מוראביה,
 כך — ריו דל דולורס המכסיקנית הכוכבת
 . . . האמריקאית העיתונות השבוע הודיעה

 כוכבי השנתון של חדשה חוברת הופעת עם
 עיתונאי השבוע סיפר הישראליים, הספורט
 עורך דמן, צוק משה הוותיק הספורט
 את לראיין בא כאשר כי ומוציאה, החוברת

 גם בראיון נכחה סטלמף נחום הכדורגלן
 על לספר לו נתנה לא ״אשר חברתו,

 פרטים יותר עליו זכרה היא — עצמו
יחד.״ גם ואמו הוא משזכרו

 בציבור לשטות חידלו
העובדות תדברנה

דוכינר ש, מאת

 האשכוליות נשרו 1957 בינואר
 נארזו, ולא נקטפו לא הם מהעצים.

למש באניות המחסור בגלל כרגיל,
לוח.

 שייצרני בהודעה לממשלה פניתי
ה את לקנות רוצים שימורי־פרי

ה את וביחוד האלה אשכוליות
הבררה. כולל גדולות,
 שפלחי■ בהודעה לממשלה פניתי

ל מכניסים בקופסאות אשכוליות
הייצוא מאשר זר מטבע יותר מדינה

 כולל וטריות, גדולות אשכוליות של
הבררה.

 הדר פרי לשיווק המועצה
הממשלה את מטעה

 לממשלה אמרה לשיווק המועצה
 אמרו הם אמיתיים. אינם שדברי

 רצו שאותן הגדולות, שהאשכוליות
מכ האשכוליות פלחי ייצרני לקנות
 כאשר למדינה זר מטבע יותר ניסות

 כשימורי ולא בטריות מיוצאות הן
בקופסאות. פלחי־אשכוליות

לשיווק המועצה של המספרים
הבאים: המספרים את הממשלה לשרי נתנה לשיווק המועצה

לטונה $ 125.14 טריות מאשכוליות בדולרים נקיה הכנסה
מפלחי־אשכוליות בדולרים נקיה הכנסה / לתריסר שילינג 21

לטונה $ 106.40 בקופסאות
לטונה 8 18.74 טרי לייצוא בהשוואה פלחי־אשכוליות על דולרים הפסד

דובינר של המספרים
 מפלחי־אשכוליות בדולרים נקיה הכנסה / לתריסר שילינג 21

בקופסאות
 גדולות מאשכוליות בדולרים נקיה הכנסה
 הטריות כנגד פלחי־אשכוליות על בדולרים הריווח
 על בדולרים הפסד שבמקום מודה כבר המועצה עכשיו

— בסך אשכוליות פלחי
 — בסך אשכוליות פלחי על בדולרים ריווח יש
— בסך הבדל על מודים הם הרי כן לאחרי חדשים 3

 לטונה $ 179.10
״ 8 99.14
״ $ 79.96

 לטונה 8 18.74
״ $ 40.86
״ 8 59.60

 לגמרי מספריהם את שינו הם
ה האחרונים. החדשים במשך קו נ

בלימודים להתקדם שימשיכו
 יגרמו שלא כדי יותר, מהירה במידה

 גדולים הפסדים ולמדינה לפרדסנים
כך! כל

 אשר ״המומחים״, הם אלו אנשים
פל לייצור שהמפעלים לכך גרמו
 על־ידי מעבודה, בטלים יהיו חים

 לייצרני מטעה אינפורמציה נתינת
וה הממשלה הפרדסנים, השימורים,

ציבור.
הפרדסנים כספי בזבוז

לירות אלפי מבזבזים הם עכשיו

 מאמרים. 3 בסדרת הראשון *)
הקרוב. בגליון יופיעו המאמרים יתר

 סילוף לפרסם כדי הפרדסנים מכספי
הלי לשער בקשר עובדה של נוסף

 מייצוא מתקבל אשר לדולר, רה
פלחי־אשכוליות.

 מטעות להצהרות לצפות יש
השיווק ממועצת נוספות

 הדר פרי לשיוזק שהמועצה נראה
ל בדרכה אבן על אבן תשאיר לא

האמיתיות. העובדות סילוף
אינפור מיני לכל לצפות תוכלו

 חשבון על גם ולו מטעות, מציות
ישראל! מדינת של והיצוא הייצור

מ) )

ז מדוע
 העבודה מקומות את מחליף הוא

 את להוכיח זו מסיבה לו, וקשה
זכויותיו. רציפות

 זכויותיו. את ולמשפחתו לו מבטיח —החופשה וקרנות הלאומי הביטוח פנקס
 ממעבידיו. מקבל שהוא השכר תלושי כל את קבוע הבלתי העובד ידביק זה בפנקס
בד תי עו ל ע כ בו לאומי. לביטוח המוסד או החופשה קרנות בסניפי פנקסך את בקש — ק

 זכויותיו את להפסיד עלול
החופשה ובקרנות הלאומי בביטוח

קבוע בלתי עובד

102519 הזה העולם




