
 אפשרות כל תהיה לא שקם, לזרם העשור
ייפתח. הסכר זה. לחץ בפני לעמוד
 הריאלי השכר עלה הממשלה, חישובי לפי

האח בשנה המדומה) לא הממשי, (בערכו
 למרות בתעשיד״ 770ב־ בבניה, 570ב־ רונה

 ומספר במקצת, ירד התעשייתי שהייצור
 היא. אף ירד השנה במשך הגמורים הבנינים

 נוספת להעלאה לצפות אפשר הקרובה בשנה
.1070 של

 מן נדבות על בעיקרי המתקיים במשק
טב תופעה זאת תהיה ועודפי־מזון, החוץ
 בשלל הלקו את לקבל רוצה הפועל גם עית.

הלאומי.

ת1נ1עת
בסל ניירות

 ענה ניירות!״) (״גונבים ניורס!״ ״גוינבים
כש (פישמן) מיימון לייב יהודה הרב פעם

 הוא הציונית המדיניות עוסקת במה נשאל
 המחלקה של מלאכתה עיקר כי להגיד רצה

 קום לפני דית, היה הסוכנות של המדינית
 ברי- ממשרדים ניירות לגנוב היה המדינה,

 זולי־ לחבר ובירושלים, בלונדון שונים סיים
ה על רושם ולעשות ארוכים דו״חים הם

הציונית. מנהיגות
ל נוספת תרומ*. במפתיע נתרמה השבוע

ב באה היא הזאת. המדינית הפעולה הבנת
 בהארץ, ואפרורי ארק־ מאמר בתוך מקרה,
 חיים המורה־לקצרנות של בקורותיו שסיפל

(קמפינסקי). בר־קמא
נס כך קמפינסקי, או״ם. נגד ריגול

 מלחמת־העצמאות פרוץ עם נשלח תבר׳
 הפל־ למפקד כשנודע אולם לחטיבת־הנגב.

מצ הטירון של הצבאי כושרו כל כי מ״חאי
 במטוס אותו החזיר קצרנות, בכתיבת טמצם

 הלאה, שקרה מה על למחנה־הקלט. הראשון
בתמימות: המאמר סיפר

 (מיפקדת ברנאדוט מטה היה זמן ״אותו
 פולקה השבדי הרוזן האו״ם, מטעם המתווך

 קציני בחיבה. אחר־כך) שנרצח ברנאדוט,
 אבי ארגון־ההגנה, של (.שרות־הידיעות הש״י
 ר שבועות במשך ליקטו הנוכחי) הש.ב.

 אנשי- שהשליכו הניירות, קרעי את חדשים
 כי לפענחם, בידם ה ע; לא אך לסל, המטה
בקצרנות. נרשמו

 בר־קמא המורה של מחופשותיו ״באחת
 עליו ונפל הש׳׳י׳ קצין בו נתקל בחיפה
 מסה העברת ועד מאז, רב. שלל כמוצא

הפרוטוקו כל פוענחו לביירות, ברנאדוס
״או״ם.. מסה של לים .

 שתרגומו מזעזע, ציבורי גלוי זה היה
 בלי־ספק הדליק הזרות השגרירויות על־ידי
 כי האו״ם. במרכז לסערה שיגרום ניצוץ

 הש״י כי ברבים פורסם זו סתמית בצורה
 המוסמכת הנציגות ניירות את לגנוב נהג
ריגול. לצורכי העליון, הבינלאומי המוסד של

 הועיל זה פירסום אם היה גדול ספק
 מזכירות לבין ישראל בין המתוחים ליחסים
בירושלים. האו״ם ומסה האו״ם

דת
שחור פתרון

המרח הפוליטיות האוריינטציות כל בין
 היא ביותר הנועזת הישראלי, בחלל פות

 דור צבר בן־זאב, ישראל ד״ר של זו
 בבתי- הערבי החינוך על המפקח שביעי,
 במיכללת מרצה ולשעבר העבריים, הספר

 ישראל: לבעיות בן־זאב של פתרונו קאהיר.
הגויים. כל את לגייר

 מסעם במינו מיוחד מכתב יצא השבוע
בחתי ובעולם*, בישראל לגרי־צדק האגודה

 שגריר אבריאל, אהוד אל בן־זאב, מת
בפ לפתוח כדי השחורה. בגאנה ישראל
 מפי לדעת בן־זאב רצה בגאנה, גיור עולת

השגריר:
מב בגאנה האוכלוסיה הרכב מהו ־•
דתית? חינה
ש השבטים של מגורם מקום היכן •
ולאיסלאסז לנצרות כפופים אינם
ל מוסד לפתוח יהיה אפשר האם •

 כמיסיונים מאושר שיהיה היהדות, הפצת
השונותז הנוצריות הכתות של

 במקומות השכיחות השפות הן מה •
ההם?
 פעולות על השגריר כבוד דעת מה +
 מבחינת בגאנה וקבוצות יחידים בין גיור

הישראלית? והמדינית הלאומית הגישה
 היד־ איש כל יי פעולה, אבריאל ישתף אם

 לתרום השחורה, ליבשת שהוגלה השחורה,
לגמרי. שחורה חושה, המונית עליה לישראל

תעשה״ ״לא מצוות
 מאד. דתי חייל הוא ,20 ג׳רסי, הלל

דתי, בבית־ספר למד אדוק, בבית גדל הוא

 הרב של מזכירו נמנים חברית שבין •
 פון־וייזל ד״ר חרצוג, חמי אייזיס חראשי
נוזענים. של ושורה

 היה גם הוא מצווה. כל על להקפיד נהג
מצויין. טבח

לאי הלל של יחידתו יצאה החגים בימי
 הקשים, השדה תנאי לכל נוסף בשדה. מונים

 מעמסת תחת והעליז הנמוך הטבח עמד
ה של יחיד טבח בהיותו גדולה, עבודה

 את אהב הוא התלונן. לא הלל אך מחלקה.
טוב. אוכל להם להכין ואהב החברה,
קיב כאשר החיילים התפלאו השנה בראש

 גומר הלל את ראו כאשר חם. אוכל לו
 להתעטף וממהר הסירים מאחורי עבודתו את

 ״ה־א התלחשו: בדביקות, ולהתפלל בטלית
להשתמט.״ בשביל בדת משתמש לא בסדר.
 עובר שאני יודע ״אני הסביר: עצמו הלל

 לא מצפיני אבל תעשה׳. ,לא מצוות על
 ואוכלים רעבים החברה את לראות לי נותן

 שיפשוף עוברים שהם מספיק טוב. לא
בשדה.״ כזה

 נסע שבת, חופשת הלל קיבל שבוע לפני
ב הגלילי. אליפלט העולים בכפר לביתו
 אך לבית־הכנסת. כמנהגו הלך בבוקר שבת

 מכין ״אתה בחרפה. אותו גירשו הזקנים
 להתפלל ״לך התרעמו, בחג?״ אוכל להם

אצלם!״

תחבורה
ושירחון ריווח
ל לראות היה אפשר• שנה חצי לפני

 ליד נעצרת מונית משונה: מחזה ראשונה
 ממיתו מיכל את ממלא הנהג נפט, עגלת
 כש־ ,לנסוע וממשיך יחסית, הזול בדלק

 כהה עשן ענן אחריה משאירה מכוניתו'
 החלפת של המנהג התפשט מאז, ומסריח.

 שפעת של במהירות למוניות בנפט בנזין
 תחנות ברוב לראות אפשר וכיום אסיאתית,

 השם את הנושאות משאבות בארץ הדלק
קרוסין.

 פשוט: חשבון עמד החדש המנהג מאחורי
 ליום בממוצע ל״י 20־15 מוציא מונית נהג

ו סובסידיות של מדיניות בגלל לדלק.
 מחיר בין מאד גדול פער בארץ קיים מסים׳
 הבנזין ועל מאחר הבנזין,־ למחיר הנפט
 ובלו. מסים 2007־<ל קרוב הממשלה גובה

 לליטר) פרוטה 335( הבנזין מחיר לעומת
 הוא לליטר) פרוטה 180( הקרוסין מחיר
מאד. נמוך

ה חיי את מקצר בנפט השימוש אמנם,
חל את משחית וחצי, שנה או לשנה מנוע

 שלו, המשיכה כוח את מקטין הפנימיים, קיו
 אך תלולות. עליות לעלות נית מד,מ ומונע

 יכול אחת בשנה כי כדאי. העסק זאת, בכל
 בממוצע, ל״י 3000 לחסוך מונית נהג

ל״י. 1200 רק עולה חדש מנוע ואילו
ת כ י ע ת. מ שו חי  שנזעקו הראשונים ל

 האוצר. אנשי היו המסריחה בתופעה ללחום
 לא בצירה הוריד בבנזין השימוש צימצום
 המנועים גם מדלק. ההכנסות את נעימה
 החלו מסתוריים מקורות זר. מטבע עולים

 בנפט השימוש כאילו שמועות־לחש מפיצים
 להשיג יתקשו נהגים וכי ייאסר, למוניות
 בגדר נשארו מים האי, אך חדשים. מנועים

שמועות.
ה משרד ועובדי הרישוי משרד פקידי

 הם נזעמים. פחות היו התעבורה על מפקח
 נמצאים שמנועיהם נהגים רק כי האמינו

 בנפט, משתמשים רעוע במצב הכי בלאו
 יוצא הנפט שכר כי בעצמם יוזכחו הם וכי

 למנוע,״ רק לא מזיק ״הנפט הבנזין. בהפסד
״ה התחבורה! משרד ממומחי אחד קבע

 נפגעים ותיבת־ההילוכים הצמיגים מפלט,
פחות.״ לא ממנו

 בפרשה. שלישי גורם גם התערב השבוע
ה הנפט כי קבעו אשר רופאים, אלה היו

ה לבריאות מסוכנים גזים מפליט שרוף
 להם גורם הנוסעים, לתא חודר הוא ציבור•

 ברחוב. האח־יר את ומרעיל כאבי־עיניים
בחקירה. פתחו הבריאות משרד מחי מ•

 לשום היתד, לא חוקית, מבחינה אולם,
ל המוניות נהגי בעד למנוע הזכות גורם

 החוק כי מנועיהם. כאוות בנפט השתמש
 הניזון רכב כלי היא שמונית רק קובע
 יוכיח לתעשיה מדריך וכל מזוקק. מדלק

מזוקק. נפט הוא קרוסין כי

עבודה
כפעולה הפועל פלוגות

 לביסקוויסים בית׳החרושת מפועלי איש
 מה הראשון ברגע הבין לא בחיפה יערב

 בקפיצה שירדו גברים, כעשרים מתרחש.
 באחד בית־החרושת, שער ליד ממכונית־משא

זינ החצר, לתוך פרצו שעבר׳ השבוע מימי
המפעל. אולם תוך אל קו

ה מאחת קריאה נשמעה אותם!״ ״הכו
פינות.

צוו מהרה עד פלחו מרביצים!״ ״הצילו,
עירבוביה המקום. חלל את אימים חות

ת א ר ק ף. ל ר חו  מתוצרת נזעילי־גשס של מיבחר השבוע הדגימו אלה יפהפיית חמש ה
 מקוריים, מודלים 60 מצקין חברת הציגה דן, במלון שנערכה בתערזנת־אופנה, ישראלית.
אירופה. ארצות בכל ממשית להצלחה כבר זכו ואשר לייצוא, בעיקר המיועדים

 ושערות מונפים מקלות ונשים, גברים של
 אותו ״גרור מקום. בכל נראתה נתלשות,
 פורץ אל שםף־זיעה פורץ צעק החוצה!״

 לכיוון בית־החרושת מפועלי אחד שגרר אחרי,
השער.

 יהודה בית־החרושת בעל ניסה במשרד
 פרצו ״בריונים המשטרה• את להזעיק לנדאו
 ובמבטא בהתרגשות הסביר המפעל,״ לתוך
החיפאית. המשטרה במוקד לתורן, גרמני

 התורן באיחור. מגיעה המשטרה
 להזעיק במקום אך למפקדו. הידיעה את מסר

 המפקד צלצל המהומה, למקום הניידות את
 יש ביערב? קורה ״מה הפועלים: למועצת

מושג?״ לכם
 את למשטרה סיפקו הפועלים במועצת

 מיוחד. דבר ״שום המתאימה: האינפורמציה
 מהעבודה. בלתי־מאורגנים פועלים מורידים

הפעולה.״ על מפקחים אנחנו
 דיס מתוך שיקרו. לא המועצה אנשי

 מנהלת סופי, החברה פיקחה יערב ליד שחנה
 בתפקידי־משנה המבצע. על הפועלות, לשכת
 בחיפה העבודה ת לשב מנהלי כיהנו לידה

ואורלי. דורון ובתל־חנן,
 יותר של באיחור למקום הגיעו הניידות

 לסיים מזמן הספיקו כבר הפורצים משעה.
 החברה את במקום השאירו הם מלאכתם. את

 ביס־ ערימות יערב, פועלי בידי שבויה סופי
 מוכה מקומית פועלת מושחתים, קיזיטים

משותק. ומפעל ושרוטה,
הת נוספת שעה כעבור רק אי־הכנה.

הפו כי הסתבר ואז ההתנפלות. סיבת בררה
 בהחלט, מאורגנים היו הבלתי־מאורגנים עלים

 אך לשכת־העבודה. על־ידי ליערב ונשלחו
 זו אם כי חיפה, של לשכת־העבודה לא
 בעיני חן מצא לא זה סידור אתא. כסר של

 ח מ מק את שרצו החיפאיים, המזכירים
 אנשי את שלחו הם למובטליהם העבודה
ההת את לחסל הפועל פלוגות של האגרוף

חרות.
 תיק נפתח לנדאו, דרישת פי על כאשר,

 החיפאית הלשכה אנשי ניסו המתקיפים, נגד
 אי־הבנה,״ היחד, ״זו התלונה. את לבטל

 המזון פועלי אגודת מזכיר קרן, הח׳ הסביר
 רק אם הנזק, את נשלם ״אנחנו בחיפה.
הפלילית.״ התביעה תבוטל

 התנהג״ת פעם ראיתי ״כבר סירב• לנדאו
 לשלטון עלה כשהיסלר ׳1933 בשנת — כזו

 לשים יוכל בית־משפט ״רק נזכר. בגרמניד״״
 המתפרעים של מקומם כזו. להתנהגות קץ

בבית־הסוהר.״

שעים פ
תושפח־בוקר

 מלאכתם, את סיימו הפורצים שלושת
 יהודה של מבית־הקפה ניכר שלל גררו

 הם בתל־אביב. לוינסקי ברחוב בראלי,
 הנקניק, המזון, שקי עם לבתיהם מיהרו

 נתקלו כאשר הגנובים, והקפה השימורים
ב שהיתר, הבילוש, מדור במכונית לפתע
 את להסתיר מיהרו השלושה שיגרתי. סיור

 שכבו סמוכה, גינה לספסלי מתחת השקים
האדמה. על בעצמם
 חשדן בלש שאל כאן?״ עושה אתה ״מה

 בשעונו. מציץ כשהוא ,19 חרוש, אלברט את
בוקר. לפנות ושלושים ארבע היתד. השעה

 קורץ כשהוא אלברט, ענה בגן,״ ״שוכבים
 משכב־זכר שכב כי לו לרמוז ומנסה לבלש,

 בניד דבריו את שאישרו האחרים, השנים עם
ראש.

 פלילית. עבירה הוא משכב־זכר גם אולם
לח השלושה את לעצור החליטו הבלשים

 חיפוש בו ערכו הגן את עזבו ובטרם קירה,
הגניבה. שלל את מצאו שיגרתי,

ה שופט לפני השלושה הובאו בבוקר
מע את המשטרה סמל ביקש כאשר שלום.

 נוספים, ימים עשרה למשך לחקירה, צרם
 יועמדו זו תקופה בתום כי לשופט הבטיח

 משכב־זכר, אשמות: בשתי לדין השלושה
 יודו ״בה זרים, לרשות והתפרצות הודו, בו

החקירה״. של בסופה

שראל כל י
ק״מת אינה הקרן

נת הכינוני המעמד מגני עולים
 כי הכרה מתוך חדשים. בקשיים עתה קלים

 גזל, היא פרוסה 1800ב־ הדולאר החלפת
 פרוטה 500 אלה לעולים הממשלה העניקה
 והל- מענק בצורת דולאר, כל על נוספות

ש המצומצמות הקרנות אזלו עתה וזאה.
. זו למטרה נועדו .  חיש״ ההכרח .

 שתורשה הראשונה הלא־ממשלתית ראלית
 בשיעור ניו־יורק, של בבורסה מניות להפיץ

ה כור חברת תהיה דולאר, מיליון 3 של
להת החברה תיכנס זו בצורה הסתדרותית.

הממ של הפיתוח מלווה מניות עם חרות
. שלה . ערך הכשן להכות קיכוץ .
 זרעו חבריו אורז: בגידול מוצלח גסיון

 בריכת של מוצף־מים בשטח הגרעינים את
 בצד זה לגדול ולדגים לאורז נתנו דגים,

יבולים. שני אספו זה,

תזכיר
הפקד בשטח קבורה

ח ט ר ש ק פ ה חב של הקבורה בשדה ה
 חזח חעולם גילה אותו קדישא, החברח רות

 ?, ביזנס או דת הגדולה בחקירתו )974(
 בקובץ שפורסמו בתקנות השבוע. סל ח,

 משה הדתות שר בחתימת הרישמי, התקנות
 פעילותן את להפסיק השר ציווה שפירא,

 ברשיון יצטיידו שלא החברות אותן של
 אחת לפועל יצאה בכך חודשיים. תוך

גילו בסיכום הדה העולם שהביא ההצעות
. ייו .  לגורמים ״של״ נכסי מכירת .

 האנגלי- שהמליונר אחרי מתקדמת. יהודיים
 נכונותו את הביע ן ודלפס, אייזיק יהודי

 0048 חזח (חעולם הנכסים מן חלק לרכוש
 הפרטי, הסקטור מן ישראלית, חברה נמצאה
 של, מוצרי בהפצת בעבר קשורה שהיתר.
 כל לרכישת תלפסון עם לשותפות שתיכנס
. הרכוש .  אייזנהאואר דוקטרינת .
 בה. המאמינות המדינות אחת את איבדה

 )1048 הזח (העולם תצפית מדור שניבא כפי
 הצטרפותה כי לבנון ממשלת השבוע הודיעה

מטע אלא באה לא אייזנהאואר לדוקטרינת
 מאותם מסתיגת היא וכי כלכליים, מים

ב למלחמה הקוראים בדוקטרינה סעיפים
 בדרכי ארץ־ישראל בעית ולפתרון קומו,ניזם

שלום.

13!049 הזה העולם


