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שמורות הזכויות כל
משקי את שינטשו מתיישבים נגד משפטיים באמצעים •
הסוב־ של המשפטית המחלקה לנקוט עומדת וחובותיהם הם
 ,כ שהתברר אחרי באה העוזבים נגד לפעולה זו התעוררות היהודית. נות

 המושבים. על כיוס רובצים לירות מיליון שלושה של בסך העוזבים, חובות
מתן על־ידי העצומים מהחובות להיחלץ להם לעזור מהסוכנות ביקשו שביםהמו

הסוכנות אולם שנה. 40־30 פרעונו שזמן רגיל התיישבותי כתקציב הלוואה
היותר. לכל שנים, עשר למשך רגילות הלוואות למתן רק הסכימה

 כקיכד הילדים וגידול החינוך בשיטות רצינית מהפכה •
 הילדים היו בו כבעבר, שלא בישראל. בקרוב להתחולל עשויה צים

 כבר קיבוצים ובכמה נטייה, כיום קיימת בבית־הילדים, זמנם רוב את מבלים
 מספר הוריהם. עם יחד לגור לילדים לאפשר — למעשה הלכה הדבר בוצע

 בבקשה לסוכנות פנו אף אנגלו־סכסיות, מארצות באו שמתיישביהם קיבוצים,
 לילדי־המשפחות. נוסף חדר־מגורים להקמת מוגדל, תקציב־בנייה להם לאשר

ישובים ומאות עשרות לבוא עלולים שאחריו מתקדים החוששת הסוכנות
.הבקשה את זה בשלב תדחה דומות בדרישות נוספים

 יעלה, לא להתיישבות המחלקה של החדש התקציב ס
 לירות, מיליון 72 החולפת: השנה של התקציב על בנראה,

תרחיב אף-על-פי-כן ממגביות. מיליון 30ר מהממשלה מיליון 42
 במקום פרדסים דונם אלף 14 תיטע היא ניכרת. במידה פעלותיה את המחלקה

 היום שעד תשי״ד ישובי 50 ביסוס את גם תשלים שעברה, בשנה אלפים סו
 הממשי התקציב התקן. לפי זכאים הס להם אמצעי־הייצור כל את קיבלו לא

בתקציבי ייכללו אלה כספים אולם לירות. מיליון 115לכ־ דבר של בסופו יגיע
ההתישבות מחלקת השנה שתקבל לירות מיליוני הם אלה הבאות. השנים

שונים. ביצוע מקבלני כאשריא
התי המורים שפר לבעיית מהיר פתרון שיימצא יתכן •

 זאת תחת היסודי, השכר יועלה לא באופק: המסתמן הפתרון כוניים.
להעלאה המודים תביעות בגובה בערך שוליות, תוספות של שורה תינתן

במרינה
)4 מעמוד (המשך
 רדיו ואילו אשכול. שרת, לבון, — לבעליו

 מכשיר מהודה ראש־הממשלה, למשרד שייך
ו ההולכת התעמולתית באימפריה נוסף
 נערי־הזוהר. של גדלה

כלל. מופיע הסתם, מן היה, לא כן לולא

חקלאות

יו

מאמריקה הדודים
 מאורגן בסיור תיירים עוברים כאשר
 המדריכים תמיד זוכרים ג׳ולים, בסביבות

פר נטוע שטח אל בגאזזה אותם להוביל
עשי ליהודים מיועד ״זה להכריז: דסים,

כאן.״ להתישב שיבואו מדרום־אמריקה רים
 לו פחות גאים היו שהמזכירים יתכן

ה דבר, של לאמיתו רופף, כמה עד ידעו
אמרי דרום של העשירים יהודיה בין קשר

 השבוע ישראל. שבדרום חבל אותו לבין קה
לחלוטין. זה קשר נותק

 שנים, כארבע לפני לראשונה נוצר הוא
קב חברה זמורות, בישראל הוקמה כאשר
 אל בהצעה שפנתה חקלאיות, לעבודות לנית

 דרום־אמריקה, בארצות בעלי־הון יהודים
 ונטיעת קרקע רכישת של פעולות לממן

 הסכימו הנדיבים היהודים וכרמים. פרדסים
 כי גם הודיעו החברה, פעולות את לממן

 לחיות העת, בבוא ארצה לבוא בכוונתם
מטעיהם. מפרי וליהנות בה

דו 4600 התעניינו. לא המדריכים
השטח בדרום. ג׳וליס ליד החברה רכשה נם

נמןבגגז. גירגזה ״הצזשטרגז
להשביע עשוי הוא . האוצר בעיני זה, פיתרון של החשוב יתרוןה בשכרם.

 העלאות־שכר של תגובת־שרשרת אחריו לגרור מבלי המורים, רצון את
 כי הנמנע, מן לא אחרים. אקדמא״ם מקצועות ולבעלי היסודיים למורים

גם תושג הממשלה, לבין התיכוניים הסורים בין זה, הסכם עם יחד
 התיכוניים המורים חטיבת לגין התיכוניים המורים ארנון בין התפשרות

■המורים הסתדרות של
 תביעת הפרק: על כקרוב שתעלה חדשה שכר בעיית •

ההעלאה שיפור בשכרם. כללית להעלאה החקלאיים הפועלים
הסוצי בתנאים הטבות בתוספת החקלאי, השכר סוגי כל על 25/״4 •המבוקשת:

 שגם הנמנע מן לא כי אף מפ״מ, היא זו מערכה מאחורי העיקרי המניע אליים.
 נוהגת ההסתדרות צמרת היתה בעבר בהעלאה. יצדדו בהסתדרות מפא״י ידזברי

מאז אולם השכר, הקפאת של הממשלתית למדיניות בהתאם כאלה במקרים
יותר. עצמאית בעמדה לנקוט נטיח קיימת לבון פרשת
מתכוון האוצר כי החשש מתחזק כלכליים בחוגים •

 ממכירת שנבעו כאלה, רווחים היו כה עד הון. רווחי על מם להטיל
 המצוקה נוכח אולם הכנסה. ממס משוחרדים דומות, ומפעולות נכסים

 המיסוי מעגל את להרחיב הצעה הועלתה הממשלה, של הגוברת התקציבית
שרף, זאב מדינה, כנסות על הממונה הכרזת הזן. רמתי על מס הטלת סל־ידי

אלה. חששות ביטלה לא הכנסה, מס עלאת על חושבים אין כי
בהיטלים העלאה של נוספת לשורה היכון זאת, עם יחד •

 הכרוכים בטחוניים, בנמוקים הדבר יוסבר הפעם גס מיצרכים. על ומסים
חדיש. נשק ברכישת

 שלחין. ולגידולי כרמים לפרדסים, חולק
למתייש חיכו הראשונים הבתים תריסר

במינם. המיוחדים בים
 פגה התלהבותם באו. לא המתיישבים

הכס מקורותיה משהתעוררו,. יותר מהר
 הסתבכה והיא התדלדלו החברה של פיים

הולם. מימון מחוסר הנובעות בצרות
 להשאיר החברה החליטה ברירה מאין
ש למיקרו, קטנה, אדמה חלקת רק לעצמה

 מישהו הימים באחד זאת בכל יופיע מא
 להתיישב וירצה הראשונים מהמשקיעים

למכירת. הוצעו הקרקעות יתר במקום.
 האדמה את לרכוש ביקשה רסקו חברת
הסוכ הבינוני. המעמד אנשי יישוב לצורכי

 הפרדסים את לחלק כדי בה רצתה נות
 את להוריד ביקשה אך הסביבה, לישובי
 הקק״ל, איש נקבע כבורר המגיע. המחיר

 את יקנה מי להחליט יהיה עליו וייץ. יוסף
אמריקה. דרום יהדות מטעי
 בבעלות התעניינו לא התיירות מדריכי רק

המ הם והאדמות. המטעים על המשתנה
 שמיועד כמה המקום, על להצביע שיכו

אמרי דרום של העשירים יהודיה ליישוב
קה.״

ת1עתונ
□ שח המתי

 ביומון פורסמה השבוע של הידיעה
הנב של מפגשה על בכתבה המשמר, על

 השחמה. באולימפיאדת הישראלית, חרת
 על כתב קובה. של נבחרתה עם בלייפציג׳
 זה, במפגש המזל האיר ״לישראל המשמר:

הז בכל קובה שחקני גדול ממנו נעדר כי
 קפבלנקה, ראול חוזה העולם אלוף מנים,

״ 17 לפני שנפטר ה... שנ
 של מזלם כי לציין שכח המשמר על

 עמנואל היהודי — יותר גדול היה הקובאים
 הדורות׳ בכל השחמתאים מגדולי לסקר,
 לפני כבר נפטר לישראל, עולה ודאי שהיה

שנה. 19

ארגונים
שת דוליסין דרי
 מהוות אינן ישראל ממשלת ״הצהרות

 זכות המקנה חוק או הסכם או התחייבות
בבית־ר,מש מה, זמן לפני הכריזה תביעה,״

 מחוז פרקליט סגנית בתל־אביב, המחוזי פט
אבנור. חנה תל־אביב
 של בתו עורכת־הדין, של זו הצהרה

 וכמה ניר, נחום לשעבר הכנסת ראש יושב
עלו ואחריה, ,לפניו־ שבאו תמוהים צעדים

 עולים מאות לרחובות בקרוב להצעיד לים
 ממשלת נגד בהפגנות מצרים מיוצאי חדשים
ישראל.

ש שעה נאמרו אבנור חנה של דבריה
 נגד ישראל ממשלת בשם להתגונן ניסתה
 האנטי־ הרדיפות נפגעי ארגון של תביעה

 חברי ביקשו בתביעתם במצרים. יהודיים
 אבדן על אותם תפצה שהמדינה הארגון
 על שם והוחרם במצרים, שנשאר רכושם

סיני. מבצע אחרי המצרית הממשלה ידי
 הארגון ניסה לבית־המשפט שפנה לפני
 במכתב האוצר. שר עם להסכם להגיע
 שלמה לעורך־הדין אשכול ענה ידו על חתום

 כי בדעה ״הנני הארגון: ממקימי כהן־צידון,
ל מצרים יוצאי אחינו של תביעתם חזקה

 עם יחד גירושם.״ עקב נזקיהם על פצותם
 במקום ממשי. פיתרון אשכול הציע לא זאת

המצרית. לממשלה לפנות לעולים יעץ זה
 של תשובתו את לעכל שהספיקו לפני עוד

 קראו כאשר נפגעים אותם הופתעו אשכול,
 משלחת פעולות על החוץ משרד בדו״ח
 של הראשי נציגה דברי את באו״ם ישראל
ה בדיוק אלה היו קומיי. מיכאל ישראל,
״יש האוצר. שר מפי לשמוע שציפו דברים

 ארצות־ערב, לתביעות להיענות מוכנה ראל
 את גם שיפצו בתנאי שלום, בלי אפילו

 שהשאירו רכוש על הישראליים האזרחים
 באזני קומיי הכריז הערביות!״ בארצות הם

האו״ם. בעצרת העולם אומות נציגי
המ נגד משפטית תביעה הגיש הארגון

קומיי. דברי על הסתמך דינה,
 להילחם אבנור ניסתה התביעה הוגשה מאז

 תביעתה שנדחתה אחרי לדיון. הבאתה נגד
 בימים פנתה התביעה, למחיקת ראשונה
מש בסיס ״אין נוספת. בתביעה אחרונים

ב הדיון בבקשתה. קבעה לדרישתם,״ פטי
ולפ התביעה את למחוק האחרונה, בקשתה

 יתקיים עליה, לענות מצורך הממשלה את טור
 לגורל מאוד חוששים ״אנחנו הבא. בשבוע

 הארגון נציגי השבוע הכריזו התביעה,״
תביע את להכניס שניסו כנסת חברי בפני

הצלחה. ללא היום, לסדר תם
בית ידי על תימחק התביעה אם עתה,

 דעת אל הנפגעים ארגון יפנה ד,משפט,
המו ובהפגנות אפשרית במה מעל הקהל,

ברחוב. ניות
הש הכריזו למצרים,״ אותנו יפנו ״שלא

 לא מצרים ״ממשלת הארגון. דוברי בוע
שהש המצריים האזרחים את אלינו מפנה
 החרימו המצרים רכושם. את בישראל אירו

 רכוש החרימה ישראל וממשלת רכושנו את
 אנחנו נתחלף. בישראל. שנעזב מצרים של
 נאה, בצורה יבוצעו שהחילופין מבקשים רק
ברחובות.״ לא

עסקים
ק גזירת סי ס ה

 והקד הספגטי המקרוגי, הרביולי, מנות
ימכ בתל־אביב, קליפורניה מסעדת של לוני

 לכל פומבית, במכירה הקרוב בעתיד רו
 המסעדה תימכר איתם יחד במחיר. המרבה
 שהפכה, מסעדה של סופד, יהיה זה עצמה.

 לאזרחי חברתי מוסד למעין קצר, זמן תוך
תל־אביב. צפון

 אברהם(אייבי״) הוזתיק הטייס הגה כאשר
 זו בפינה המסעדה הקמת רעיון את נתן,
 תכניתו. על רבים לגלגו דיזנגוף, פסג׳ של

 דיזנגוף ברחוב ובתי־קפה מסעדות בעלי
 אלפי כמה של סכומים להשקיע סרבו

 אולם לשותפות. עמו להכנס כדי לירות
)10 בעמוד (המשך

1207 הזה העול•6


