
במדינה
 בציבור, לשטות חידלו

העובדות! תדברנה
דובינר ש. מאת

 לארץ הגיעו 1957 בינואר
 גדל, וכך חדשים עולים אלפי

העבודה. חוסר יותר, עוד

האש נשרו 1957 בינואר
 לא הן העצים. מן כוליות
 בגלל כרגיל, נארזו, ולא נקטפו
 לחוסר גרם זה באניות. מחסור
 לשימורי המפעלים נוסף. עבודה

עבו רק עבדו פלחי־אשכוליות
 נ־ המחסור בגלל חלקית דה

אשכוליות.

 המפעלים יכלו זמן לאותו עד
 את רק לקנות לשימורי־פרי

 פלחי־ שימורי לצורך הבררה
 סירבה שנים במשך אשכוליות.

למ הדר פרי לשיווק המועצה
אש השימורים, למפעלי כור

 ,112 ,96 ,80 ,64 גדולות: כוליות
ה מפעלי העדיפו אותן אשר

 אותן וייצאה לקבל, שימורים
לחו״ל. טרי כפרי אשכוליות

 כשהם שמניתי, האלה הסוגים
 הממוצע מחירם טרי, מיוצאים

 המתקבל הממוצע מהמחיר נמוך
מח היה האחרים. הגדלים מכל
 איפוא, והצעתי, בבררה סור

 הסוגים מתוך מיד, שיקציבו
 מסויימת כמות האלה, הגדולים

 היתד, כך פלחים• שימורי עבור
 מאות לעוד תעסוקה נוצרת
 של המעמסה על והקלה אנשים

העבודה. חוסר

 מאמרי בשני שהוכחתי כפי
 נוספת הכנסה יתן זה הקודמים,

 לפרדסנים ויביא זר במטבע
 טובה אפילו או שזזה, תמורה

שלהם. האשכוליות עבור יותר

 טוען: דובינר
גדולה יותר תעסוקה

 אחת שטונה לממשלה, הסברתי
 ל־ תימכר אשר אשכוליות של

תעסו־ יותר תביא שימורי־פרי,

המאמרים. 3 בסדרת השלישי *

 עבודה ימי 12 לפחות — קר,
 מאשר — טונה, מכל נוספים

 הנארזות אשכוליות של טונה
לייצוא. טריות

 טוענת: לשיווק המועצה
תעסוקה פחות

לממ הסבירה לשיווק המועצה
 הנכון. הוא מזה שההיפך שלה

 פרי אריזת שלצורך טענו, הם
אנ יותר דרושים לייצוא טרי
 הכנת של לתהליך מאשר שים

פלחי־אשכוליות. שימורי

שהמס מוסכם, כבר עכשיו
 ו״המונד נכונים היו שלי פרים
 טעו. לשיווק המועצה של חים״

 על חישובי נתבססו למעשה
ביותר. זהירה אומדנה

שהמפ לכך גרמו אלה אנשים
 על מעבודה, בטלים יהיו עלים

 מטעה אינפורמציה נתינת ידי
הפרי. שימורי לייצרני לממשלה

הפרדסנים כספי בזבוז

לי אלפי מבזבזים הם עכשיו
 כדי הפרדסנים, מכספי רות

 עובדה של נוסף סילוף לפרסם
 אשר לדולר, הלירה לשער בקשר

פלחי־אשכוליות. מייצוא מתקבל

 מטעות להצהרות לצפות יש
השיווק ממועצת נוספות

 פרי לשיווק שהמועצה נראה
 אבן על אבן תשאיר לא הדר

ה העובדות לסילוף בדרכה
אמיתיות.

אינ מיני לכל לצפות תוכלו
 על גם ולו מטעות, פורמציות

מדי של והייצוא היצור חשבון
ישראל!. נת

מ) )

 כהנא) (כרטיסים: אדיסון — ביוני 19 — ירושלים
 יובל) (.כרטיסים: 9.30ו־ 7 אורה — ביוני 20 — חיפה

(גרינברגר) ביוני; 21 - נהריה
ם י כ א ־ ל  כנף). אהל־שם(רדיו־אוניון, ביוני, 24ו־ 23 — ת

אדיסון—27/6 י־ם שרון;—26/6 נתניה רמה;—25/6 ר״ג

)5 מעמוד (המשך
 דבר ידעה לא היא צרפת. נשיא של דירים

 המטוס שנחת לפני עוד אך אביה. מחלת על
 עד מדבר כשהוא האב, נפטר בבירת־צרפת

 שתתקיים מסיבת־ר,משפחה על האחרון הרגע
בבית. בשבת
 על ערב באותו עוד הודיע ישראל קול

ש מהדורת־החדשות, אחרי מיד האבידה.
 כמה ניגן העצובה, הידיעה את הכילה

 אולם דמארי. שושנה מפי עליזים תקליטים
 כך. על לחשוב פנאי היה לא לבן־מנשה

 האם חמורה: יותר הרבה בעיה עמדה בפניו
לא? או האסון על לאשתו להודיע

 הוא ביותר: הסביר במוצא בחר לבסוף
 ברחוב הישראלית לשגרירות מברק הבריק

 להודיע אנשיה את ביקש פאריס, וזאגראם,
 לשושנה, ביותר העדינה בצורה ההודעה את

 לביטול לגרום רציתי ״לא מתאים. ברגע
 ששושנה, ידע הוא לידידיו. גילה הופעתה,״
 משפחתי בחוש והמצטיינת בנקל המתרגשת

 קבלתה אחרי שרה היתד, לא ביותר, מפותח
הידיעה. את

 דמארי, שושנה שבת בליל שרה כך
 בארמון ישראל, של ביותר האהודה הנציגה

 ולבטיהם חייהם על צרפת, נשיא של המפואר
 שאביה, ידעה לא היא תימן. יהודי של

 אלה, תימן עולי של ביותר האהוד נציגם
כן. לפני יום נקבר

פרסומים
ך עו מ ■בוא ה

המוד עלוניו נעלמו בה שנה, חצי אחרי
 הדואר מתיבות גרינוואלד מלכיאל של פסים

 ונשלחו חזרו ומנהיגיה, המדינה ראשי של
ש גרינוזאלד, הקודמים. למועניהם החודש

 בשווייץבריא ממושכת מתקופת־הבראה חזר
 פתח שנותיו, 70 אף על מרץ, ומלא

המרובים אויביו כל על חריפה בהתקפה
בישראל.

 האחרונים, עלוניו בשני גרינוואלד טען
במזרחי לחברי מכתבים כרגיל המכונים
 משני ובגרמנית בעברית וד,מוכפלים (פנימי!)

אחד: נייר גליון של ציריו
מכשיר להתקנת אחראי ב. ר,ש. •
עבודתו. בשולחן האזנה

ניירות תיק לגניבת אחראי ב. הש. •
 גרינוואלד של מחדרו שנגנב וכסף, אישיים
בירושלים.. ציון הר במלון

האי מתעודותיו חלק פירסם ב. הש. •
 מבט- באחד גרינוואלד של הגנובות שיות
המוסווים. אוניו

 נטל בן־גוריון שדויד אחרי השבוע,
 לעבודתו האחריות את בפומבי עצמו על

 גריד פירסם מנגנון־החושך, של ופעולותיו
 הממשלה לראש קרא נוסף, עלון וואלד

 עליך מקבל שהנך מספיק לב ״אומץ לגלות
 האלה, הפעולות לכל המלאה״ האחריות את

 ה־ במסיבת הכרזותיך שכל ״אדע אחרת
עיניים״. ואחיזת בלוף היו עתונאים
 הוסיף במאוחר, בזכר כאילו העלון, בסוף

 הקרובים ״בימים שורות: כמה גרינוואלד
לתפ הקצין של בגידתו פרשת את אגלה
 מוסר שהיה נוביק, מאיר מיוחדים קידים

"הלח״י של המודיעין לאנשי ידיעות . . .

מנגנון
ל אז עז ל ״ ״ ת] דו ב עו ה

 של הנחושה החלטתו מתוך התחיל הכל
 פופר, בסוציאליזם. ללחום יש כי פופר ג׳ון
 שפמפם בעל כחוש, תל־אביבי אזרח ,46

 דמותו את לו המשוות עדינות ותנועות־חן
הת את רכש ורדו, מסייד, של הצ״פלינאית

 סטודנט בהיותו עוד לסוציאליזם נגדותו
 פתח שנה, 20 לפני ארצה עלה הוא בפראג.
 לראות המשיך בתל־אביב, לתרגומים משרד

ה לקיום הרת־סכנות תופעה בסוציאליזם
הגיחוך. הרעיוני: במאבק נשקו מדינה.
 שפות, 19ב־ השולט סופר, הדפים כן על
 הכותרת: את עליו שנשא מכתבים, נייר

 לאי־יעילות. ומומחה סוציאליסט פופר, ״ג׳ון
 תיאוריות של ובקמעונות בסיטונות מכירה

גר תוצרת וחדישות עתיקות מארכסיסטיות
קפי קרנות של קניה וישראל. רוסיה מניה,

 ולדיכוי סוציאליסטים לנסיונות טליסטיות
הקאפיטליזם.״

 אישים לעשרות פופר שיגר זה, נייר על
 הבא: בנוסח הסאטירי המכתב את בארץ

 במערב הפועלים כשהמוני זו, חמורה ״בשעה
עם יחד הקאפיטליסטית בתועלת מתחלקים

 בלוקסוס מתענגים שהם שעה מעבידיהם,
 למען הבריקדות על כגיבורים למות במקום

 בצד? עומד אתה מדוע יותר, טוב עתיד
 שד,סוציאליזם רואה אינך האם מצפונך? היכן
 כאן יד לו נושיט לא אם בקרוב, ימות

בישראל?
 הפרטית, במכוניתך נוהג אתה ״מדוע

 רעבים, פועלים ילדי מפיות גזלת אותה
 ההסתדרות מפקידי לאחד לתיתה במקום

 מה לי הודיע אנא, לצרכיו? בה שישתמש
 תשכח, אל למצב. בקשר לעשות אומר אתה

 אמר בעצמו, הגדול בורוכוב האמיתי, נביאנו
בסוציאליזם.״ רק תיבנה ישראל כי

בל אחד אדם התיאוריות: קדימה
ברנ פרץ זה היה לפופר. להשיב טרח בד

ברנ כתב הכלליים. הציונים מנהיג שטיין,
 ואני המעניין מכתבך את ״קבלתי שטיין:

 המוצהרת שקיעתו כי לאדוני להודיע חייב
 ליחל שיש תופעה הינד, הסוציאליזם של
 אותה. למנוע כדי אצבע אנקוף ולא לה,

פרטית.״ מכונית לי אין זאת, מלבד
 למבצעו פופר ניגש זו, מהצלחתו מעודד

 ממשלתי מכרז בעתון שהופיע לאחר הבא.
ו לייעול המכון למנהל פנויה משרה על

 על מועמדותו, את להציע פופר מיהר פריון,
המוזכרים. התוארים את שנשא מכתבים נייר

 המתאים ודאי ״אני השאר: בין פופר, כתב
 אני המועמדים. מכל זו למשרה ביותר

 בוכרין, לנין, מרכס, אנגלס, בכתבי מומחה
 לעזאזאל לקו: נאמן אני ובורוכוב. סטאלין

ב אזכה אם התיאוריות! קדימה העובדות,
 כזו סבלנית כלכלה ארשה לא משרה,

 חייב אני החופש. ובארצות שבארצות־הברית
 הסוציאליזציה תהליך את רואה שאני לומר

 מכלכלתנו חצי רצון. משביע כבלתי בארצנו
"פרטיות בידיים עדיין . . .
 תשובה קיבל ופופר שבועיים עברו לא

למועמדותך ״בקשר המדינה: שירות מנציבות

פופר אנטי־פוציאליסט
המנוסה השקר

 לבירור ללשכתנו לסור לבקשך הננו למכרז,
למכרז.״ מועמדותך הצעת

 אשתו, את פופר לקח ידידיו, עצות למרות
 הוא לו. שנקבע לראיון הופיע עמה ויחד

 עובדת פניו את קיבלה רב. בכבוד התקבל
ל אותו שהזמינה המדינה שירות נציבות

 מתוך ההיתולי מכתבו את הוציאה שבת׳
 ״לפני ואמרה: ברצינות, אותו קראה תיק,

ש לך להודיע צריכה אני לדון, שנתחיל
 סגן מחפשים אנחנו במכרז. טעות נפלה
 דרגה רק יש מנהל לסגן מנהל. ולא מנהל

גבוהה.״ כך כל לא ומשכורת 7
 ביכולתו שאין הצמחוני פופר הרגיש כאן
 בהתרגשות: הוא השיב הטמטום. את לסבול

 למומחה אבל העיקר. היא המשכורת ״לא
 סמכויות לי שיהיו הדבר פירוש כמוני

מסכים.״ איני לזה מוגבלות.

הים
ת ם מוו שי ר פו ל

 ברורה דיעה ישנה בישראל הים ליורדי
 המזרחי לחוף כרישים להקות הגיעו כיצד

 חסימת את ניצלו הם התיכון: הים של
 — התיכון לים ועברו אניות בפני ד,סואץ

 משמר• ושוטרי המתרחצים של לחרדתם
החופים.

ששמחו כאלה גם היו כי התברר השבוע

1027 הזה העולם8


