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. במחיר ס לצרכן מהיצרן ישר ל״י 350-
 יציקת עשויות ,1959 חדיש מדגם הם איטליה״ ״סירבל צד סירות

 מתחברות .511001;> .^135011361- ב־ מצוידות גמיש. אלומיניום
 ופרוק. לחיבור נוחות במסגרת, צורף ללא לאופנוע
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 צד סירות יצרני מודל, איטליה״—״סירבל אצל: ותצוגה פרטים

ה״זירהטרוך*. ע״י 115 ז׳בוטינסקי דרך ר״ג, לקטנועים. וחלקי־חילוף
 תוספת קונה סל יקכל 30.9 תאייף ועד 1.9 מתאייד

לאופנוע. ומגן קישוט אביזרי של חינם
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 הנקוב הפרעון זמן יחול למעשה, בלית:

 בשנת רק הפיתוח מלוזה איגרות של הראשון
 מליון 21 להחזיר האוצר יאלץ שאז ,1963

 מליון 80 ריבית. אחוזים 4 בתוספת לירות
 יהיה הפיתוח מלווה מכספי נוספות לירות
 ״אין, .1966־69 בשנים להחזיר צריך האוצר
 כלכליות בהחלטות להזדרז צורך כל איפוא,

 של הצעתו שוללי אומרים מרחיקות־לכת,״
למכביר.״ זמן עוד ״יש אשכול,

 אגרות ״מכירת כך: על גם עונה אשכול
 ישמעו אם בארצות־הברית, תקפוץ המלווה

 הטובים התנאים על היהודיים ההון בעלי
 בבוא אגדותיהם בהמרת להם מבטיחים שאנו

 להם שיש נימוקים הם אלה הפרעון.״ יום
 החשבון במבחן עומדים הם אין אולם יסוד,

 תעשיות את האוצר יפקיר אם הסופי:
 פרטיות, לידים והמכניסות המבטיחות היסוד
 הקרוב בעתיד חסר־יכולת עצמו הוא יהיה

 רוצה בהם בתנאים התחיבויותיו. את לפרוע
 הממשלה של חלקה את להעביר אשכול
 קבוצת לידי כימיים וחומרים דשנים במפעל

 עליו הצעיר האילן את מגדע הוא רוטברג,
 נפילה של בסכנת־נפשות ומתנדנד יושב הוא

לתהום.
 וורוד בחלום המלווה האחרונה הטענה
 לחלוטין: ביסוס כל חסרת היא ומקסים,
 השוק במחירי הדשנים את ימכור ״המפעל

העו השוק מחירי אשכול. מבטיח העולמי,״
הנו ממחיריו יותר הרבה נמוכים •הם למי

 המשקיעים היו אילו כיום. המפעל של כחיים
המחי על אפילו שומרים לעתיד והבעלים

 להסתפק אותם המחייבים הנוכחיים, רים
הממ היתד, אז גם — בהרבה נמוך ברווח
 את לפחות ולהבטיח להמשיך צריכה שלה

ב למפעל, הנוכחית הממשלתית הסובסידיה
 יעלה אם לשנה. לירות מליון 3,5 של ערך

 המפעל של המחירים ומדיניות הרווח, שיעור
 שמונה פלוס יצור הוצאות לפי תיקבע

יק — אשכול הבטחות לפי נקי, רתח אחוז
 יתמכו לא אם יותר, עוד המחירים פצו

נוספת. ממשלתית בסובסידיה
 הממשלה מניות את למכור רוצה אשכול

הנ בערכן בע״ם כימיים וחומרים בדשנים
 מומחי על־ידי שהוגש וחשבון הדין קוב.

 את לאחרונה שערכה האמריקאית, החברה
 של הממשי שערכו קבע במפעל, הסקר

שאש המתנה כפול. כמעט הוא כיום המפעל
 מלתה של המסור לעסקן לתיתה רוצה כול

 יקרת־ מתנה היא בארצות־הברית הפיתוח
 למעשה שניים פי כמעט ששתין מניות ערך:

 רבות, שנים למשך בתשלומים הנקוב, מערכן
גבוהים. רתחים הבטחת ותוך סמלית בריבית

★ ★ ★
ובלעדיהם שחורים במשקפים

 של הנוכחי מצבה לגבי אמור זח ל ץ•
 תוכנית' את השוללים נימוקי המדינה.

הממ המפעלים של החיסול למכירת אשכול
 נימוקים הם יסוד, מפעלי רובם שלתיים,

 שרואה מי לכל יותר עוד ורציניים כבדים
למש מבעד וכלכלתה המדינה של עתידה את

 המפא״יי הרוב של מאלה אחרים קפיים
 על המדיניים בחישוביו המודרך בקואליציה,

 בין ימים לאורך קיים שיהיה מלחמה מצב
השכנות. למדינות ישראל

הרא השלום הסכמי יחתמו בו ביום כי
וי יקפוץ ערב, למדינות בין.ישראל שונים

 והחומרים הדשנים מפעל של ערכו עלה
 הכימית התעשיה של ערכה ואתו הכימיים,

 הערבית החקלאות וכמה. כמה פי כולה,
וה העיקרי לצרכן תיהפך הבלתי־מפותחת

 התעשיות הישראליים. הדשנים של חשוב
ה לחומרים תזדקקנה ערב בארצות השונות
ל יובל הגדול הישראלי שהמפעל כימיים,

להן. ספק
 יתנפצו המפעל של הנוכחי במצבו אולם
מע לבוא. העתיד בשלום הכלכליים סיכוייו

 תכלית ישתנה האמריקאי ההון של מדו
המדי שיווצר. החדש הכלכלי במערך שינוי,

 ארצות־הברית, ממשלת של הכלכלית ניות
 זרימת את ומעודדת יפה בעין עתה הרואה

 את תצר כי מאד יתכן לישראל, היהודי ההון
 שתשכון בישראל המשקיעים של צעדיהם
 ומי המדיניים התנאים שכנותיה. עם בשלום

 — המרחב לגבי האמריקאית דיניות־החוץ
 היהודי ההון של מעמדו את אז שיכתיבו הם

החדשה. במציאות ישראל במדינת האמריקאי
 כימיים וחומרים דשנים מפעל ישאר אם
 פוליטי הרכב בכל ממשלת״ישראל של בידיה
 בלכלי, כראש־גשר לשמש הוא יוכל שהוא,
 או יריה מכונות מעמדות פחות לא חשוב
 בו ליום — מלחמה בימי חיל־אוויר בסיסי
 אם ערב. למדינות ישראל בין השלום יוכרז
 חסרי משקיעים לידי פרסיות, לידים יעבור

 — ישראל במדינת ראשוני פאטריוטי ענין
 יוכל לא — אשכול של מתנגדיו אומרים
והכל המדיניים התפקידים את לשרת המפעל
היום. בבוא עליו שיוטלו כליים
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