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במדינה
)24 מעמוד (המשך
 אצטרך אני עבודה, לי תהיה לא תבוא,
לשנורר.׳ ללכת

 דברים? מיני כל עליו להפיץ אפשר ״איך
 מדבר היה הוא למת, עוול הרי עושים

 והוא פולניה היא כי אשתי, עם לפעמים
 פולנית. ביניהם מדברים היו פולני. היה

ה ז הכל.״ .
 הם גם הזדעזעו המת, של משפחתו בני

עלילה, שזאת טענו האלמוני. מהמכתב
למשטרה. על־כך להודיע גם חשבו

 לרופא: הנשואה הבכירה הבת אמרה
 היתד■ המכתב, את כשקיבלה שלי, ״האמא

ב בעצמה. התאבדה כמעט חצי־משוגעת.
מכתבים הזד, האיש כותב רשות איזה

 אפשר ואיך טאקט! חוסר איזה בשמנו?
 חצי־ עוד כשהגופה כאלה, דברים להעליל
חייה!״
 שנתקל משום האב התאבד דבריה, לפי

 היו שאם טוען, הרופא, בעלה, בדיכאון.
 תרופות, לו נותנים היו בכך, מרגישים

לו. עוזרים היו
 לאשת לעשות רוצה שמישהו ״נראה

הכל.״ ״זה הבת, סיכמה בעיות,״ הזאת

עבודה
לינה מקו□

פועלים אלפי חיפשו חורף, בכל כמו
ה מפני מחסה הגדולות בערים ערביים

 ב־ אותו מצאו הם השבוע. שירד גשם
 חלודים, לפחים מתחת מסריחות, ביקתות

בצפיפות נדחסו בהם עלובים בצריפים

מדהימות. היו תוצאותיו
 העניין את להעלות החליט אלון יגאל
 ועדר, הוקמה ביוזמתו הממשלתי. למישור

 למנכ״ל המישנה בראשות בינמשרדית,
 לב־כוכב, לב־כוכב. חנוך משרד־העבודה,

 אלון, של ואיש־אימונו פלמחים קיבוץ חבר
 ועדת־מיזמוז, זה שאין השר מהנחיות הבין
ממש. של למעשים להובילה שיש אלא

שמ הוועדה תרבותית. בחכרה כמו
 ויעקב די־נור נינה ביניהם עדים, עשרות עה

והחבר המשקיים הצדדים את בדקה כהן,
 לוזעדת־ המלצותיה את לבסוף הגישה תיים,

לענייני־כלכלה. השרים
 נמצא ואף ההמלצות נתקבלו השבוע

ההחלטות: התקציבי. הכיסוי עבורן
 — ממשלתיות אכסניות ארבע יוקמו •

 בהן — ובבאר־שבע בחיפה בתל־אביב,
 קורת־ חסרי ערביים פועלים לגור יוכלו

זעיר. תשלום תמורת גג,
 פועלים של בעייתם את לפתור כדי •

ב להשתקע המעוניינים קבועים, ערביים
 תינתן עובדים, הם בהם העיבריים יישובים

 בתנאים שיכונים לרכוש אפשרות להם
 קרן הממשלה תקים זה לצורך נוחים.

ל והלוואות משכנתאות להענקת מיוחדת
הערביים. פועלים

 הארעים הפועלים מן שרבים מכיוון •
 השמיים, כיפת תחת בישובי־עבודתם לנים
 יום- לאחר הביתה לנסוע אפשרות להם באין

 אשר נוחה תחבורה עתה תוסדר העבודה,
 טדי וחזרה מכפריהם הפועלים את תסיע
 ה־ בישובים לעבוד יוכלו זו בצורה יום.

ל שלהם, לכוח־העבודה הזקוקים עיבריים
ובחיק במיטתם לישון הביתה, ערב עם שוב

תל־אביב בדרום ערביים פועלים
העיר בלב ג׳ונגל

 ובערב אחה״צ לפנה״צ, קורסים

למבוגרים קטנות בכתות
 רוסית, גרמנית, צרפתית, עברית, אנגלית,
פורטוגזית איטלקית, ספרדית, ערבית,

ויסודיים תיכוניים בתי־ספר לתלמידי מיוחדים קורסים
תל־אביב
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 תנאים כי האמינו לא ביאושם, מחליאה.
להשתנות. עשויים אלה

 בירושלים התכנסה עצמה שעה באותה
 סדר־יומה על לענייני־כלכלה. ועדת־השרים

 בהן מיוחדות, אכסניות להקים הצעה —
 קצר, היה הדיון פועלים. אותם יתגוררו

רב. זמן מזה הוכן חומר־הרקע כי
האכס את תקים הממשלה — ההחלטה

ניות.
 ההחלטה אל הדרך שזועזעו. האנשים

 שתפסה בכתבה החלה היא ארוכה. היתר,
 תחת ).1350( הזה העולם של עמודים שני

 אז תיאר העיר״ בלב ״ג׳ונגל הכותרת
ה מצבם את כהן, שלום ראש־המערכת

 בר״ החיים הערביים, הפועלים של מזעזע
תל־אביב. ודרום נחלת־יצחק כוזי

 אחד שבל אנשים, כמה זיעזעה הכתבה
ב לנקוט יש כי החליט בנפרד, מהם,

 אלון. יגאל שר־העבודה היה האחד פעולה.
ה של המחלקה־ר,ערבית ראש היה שני

 נינה היתד, שלישית כהן. יעקב הסתדרות,
 במשך שהקדישה תל־אביב אזרחית די־נור,
שו למיפעלים העצום מירצה את השנים

 בשטח לאחרונה, אלה מאמצים ריכזה נים,
במדינה. היהודיים־ערביים היחסים
 במוסדות הבעיה את העלה כהן יעקב

 — כצעד־ביניים — הצליח ההסתדרות,
 הערבי לנוער ובית־ספר מועדון לפתוח

 בריכוזי מישאל נערך במקביל המוזנח.
 לשלם הם מוכנים אם לוודא כדי הפועלים,

באכסניות. או במעונות שכר־דירה,
קבו ומבקרת פטרונית הפכה די־נור נינה

 — מהם אחד עם ויחד הפועלים, של עה
 ולומד העובד מערערה, מצארווה, אחמד

אשר ממצה, סקר ערכה — בתל־אביב

 בחברה פועל לכל שמגיע כפי משפחתם,
תרבותית.

מנגנון
הדואר שמש תחת חדש אין

 הארץ ביומון השבוע שהופיעה ידיעה
 ולמנהליו לפקידיו מרובה קורת־רוח גרמה

במשרד־הדואר. הטלפון שירות של
 שיחות בקבלת ״איחור על נמסר בידיעה
ב מנויי־הטלפון סובלים שממנו טלפוניות,

 ״לחכות הכרח שיש כך ועל האחרון,״ זמן
שי קבלת וגם רגילה, לשיחה אחדות שעות

רב.״ זמן דורשת מהירה חה
במ שהופיעה בידיעה נמסר המתלוננים,

שים לפני הארץ דור  את ביקשו שנה, שלו
 נענו התקלות, לתיקון השלטונות התערבות

 העליון״ הנציב מעלתו ״הוד על־ידי בחיוב
א״י. לפלשתינה

החי
בירוש :וכמחשן• היום לאור *
 את שאל ניצן, לקפה אלמוני נכנס לים,

 מן החברה אם שקדי אברהם בעל־הקפה
 להמתין, ישב בחיוב, נענה יבואו, הפלמ״ח

ט לחדר־הנוחיות מבעד יצא קוניאק, שתה
לשלם. בלי

 בבני־ברק, ומרכיציו: דור דור *
 מנהל על־ידי הוכה כי דור דויד התאונן
 שם לבקר שבא שעה לילד, מגן המוסד

ילדתו. את
 משה נעצר בחיפה, :קמטים בלי *
 לוהט, במגהץ אשתו את שתקף לאחר סלמן
פניה. על להניח ניסה אותו
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