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 הרכב על עתה מוציאים הנהגים .אנחנו

 על רק מוציאים פעם. שהוצאנו ממה פחות
ולנו ליופי שמים־לב ולא חיוניים, דברים
מ שעוברת תגובת־שרשרת, כמו זה חיות.

ה גם אז פחות, עובדים אנחנו לענף. ענף
מחפשס.״ זד. וכך פחות, עובדים מוסכים

ה • ר רן, ש ט  ב־ תמר קפה בעלת ש
העס הקיץ, בתחילת שנה, ״כל תל־אביב:

 השנה שגם חשבנו לכן קצת׳ נחלשים קים
 אבל מוקדמת■ קצת רק רגילה, היא החולשה

הסיפו ולפי .הרוחות, הלך לפי לשפוט אם
 רפיון שזה לי נראה אז הידידים, של רים

בעסקים. כללי
נכ למשל, שמונה, אחרי הערב, ״בשעות

ב דומה בעונה מאשר אנשים פחות נסים
ב־ עוגות פחות קונה אני שעברה. שנה

 ב־ גם המצב שכך והתעניינתי קונדיטוריה,
 אבל פתרונות, לי אין אחרים. בתי־קפה

העירו המיסים בנטל עתה לשאת יותר קשה
ש ובמס־הכנסה, אחוז, במאה שעלו ניים,

מהעצ מבקש שהוא המקדמות את הגדיל
מאים.

 לחם, אין שאם בהיסטוריה, פעם ״אמרו
 המצב שעכשיו לי נידמה עוגות. אוכלים

 אוכלים אז עוגות, אוכלים לא הפוך: הוא
לחם.״ יותר
בכפר משק בעל פאריד, ותאד־ •
כי זה, את יודע ואני זיפת, ״המצב ג׳ת:
 אני שנים. שבע כבר משק־ירקות בעל אני

או פחות. קונים אנשים — מהבצל יודע
ב ארגז מכרתי שעברה בשנה למשל. סלק,
 אז הרבה, לי נשאר והשנה לירות, שש

לירות. בשתי מכרתי
 אנחנו בקניות. עכשיו נזהרים ״אנשים

ל למועצה בפרוטות למכור לכן נאלצים
ת, ירקות שיווק רו פי ה את זורקים ושמה ו

 לגן־ אותה שנותנים או למיזבלה, סחורה
החיות.״

ב סיכה תחנת אלחנתי, שדמה •
ש מכונית, ״בעל בתל־אביב: דיזנגוף רחוב
 קילומטר, 1500 כל סיכה לעשות צריך היה

 .5000 כל אפילו או ,3000 כל עכשיו עושה
 גורם שזה אפילו הכסף, על לשמור העיקר

 לשמור נקרא לא זה בעצם למכונית. נזק
כסף.״ אין פשוט כי הכסף, על

 — תלונות נשמעו לא אחד בענף רק
 הוא, ידוע כלל כי טבק. ייצור.מוצרי בענף
 מעשן הוא — יותר עצבני שהאדם שככל
יותר.

עחונות
ע ת ד האויב א

ה בסיכסוך השיקולים את מזכיר ־הדבר
 הארץ שליח שיף, זאב קבע ערבי,״—ישראלי

 ומיון שמצא היחידי היה לא הוא בסייגון.
ב הסיכסוך לבין בוויאט־נאם המלחמה בין

יש כתבים שלושה עוד היו כמוהו מרחב.
 שגב שמואל מדבר, נוימן ישראל ראליים:
אחרונות. מידיעות גינאי ואראל ממעריב
 הישראליים הכתבים מסע טהורים. מים

נת יסודיות, שתוכנן הדרומית, לוויאס־נאם
 לפני הזה העולם עמודי מעל לראשונה גלה

 גנז הוכחה מאז ).1491( מחודשיים למעלה
 יוזמה לפי כזה, מאורגן מסע כי הקביעה,

לה יכול לא אמריקאי, ובמימון אמריקאית
 דיווח אחת: תוצאה אלא בעקבותיו ביא

 בחד־צדדיותו העולה מובהק, פרו־אמריקאי
עצמם. האמריקאים דיווחי על

 הניו־ כמו חשובים, אמריקאיים עתונים
ביון, הראלד הניו־יורק או טיימס יורק  טרי

ש מוויאם־נאם, מזוויעים בתיאורים גדושים
 צבאם אכזריות את להסתיר מנסים אינם
 ובפרםי־פרם-ם בהרחבה מתארים הם שם.
 את השלווה, האוכלוסיה על ההפצצות את

ו האמריקאים, משתמשים שבהם העינויים
נוקטים. הם בה הכפרים מחיקת שיטת את

שו תמונה מצטיירת הישראליות בכתבות
 ואילו וחבלה, הרם זורע הוויאט־קונג נה:

לוח לא אפילו לוחמים. סתם האמריקאים
מובה תגמול ״פעולות מבצעים אלא מים,
שלנו.״ מהזירה מכירים שאנו כפי קות,

 הוויאם־קונג,״ ממהפכת עייף כבר ״העם
 רק מתכוונים הטובים האמריקאים ואילו

 נמצאים, שהם במקום עושר. עליו להרעיף
המזוה למים עוד נזקקים התושבים ״אין
ומח טיפוס חיידקי הרוויים הנהר, של מים
 ברז, ברחוב לפתוח יכולים אלא אחרות, לות

מזוקקים.״ מים זורמים שממנו
 בשימוש הנמצאים כלי־הנשק סקירת גם

בלב אהדר, לעורר כדי עשוייה בוויאט־נאם

 הצד מסוייס: מאוד לצד הישראלי הקורא
 מדגם מטוסים — הטוב בנשק מצוייד הטוב

ה לישראל. גם לאחרונה שסופקו סקייהוק,
 מדגם טילים — הרע בנשק מצוייד הרע צד

ועיראק. סוריה למצרים, גם שסופקו סאס,
 טוב צד נמצא שבו מקום בכל כמו לכן,

 ויאט־ שאנשי בכלל פליאה אין רע, וצד
 מיד מודים האמריקאי בשבי הנופלים קונג

 עוד ירימו לא להבא כי מבטיחים בטעותם,
 השליט־ של הדמוקראטיה כנגד ידם את

,קי. המארשאל מסעם־ארצות־הברית,
 הוכח השבוע סודידריות. דרושה

 הישראליים הכתבים שעושים מה כי גם,
ה השלטונות עושים ישראל, אזרחי למען

ארצם. יהודי למען אמריקאיים
האמרי הנשיא סגן ניסה דומים בנימוקים

 ה־ עורכי את לשכנע האמפרי, יוברט קאי,
 דארעא סדנא כי בארצו, היהודיים עתונים

 ה־ אירגון כדוגמת ישראל, אויבי הוא: חד
 ארצות־ לאויבי דומים הפלשתינאי, שיחדור
הוויאם־קונג. לוחמי כדוגמת הברית,

 הלוחמים בין סולידריות דרושה המסקנה:
לת חייבת ישראל הפירוש: הדומה. באויב

 היהודים ואילו סייגון, בשליטי בגלוי מוך
 תנועת בקרב מאוד הפעילים האמריקאיים,

 למלחמת בארצות־הברית שקמה ההתנגדות
מכך. לחדול צריכים ויאס־נאם,

 שם־לב היה לא הישראלי שהאזרח יתכן
 לו נודע היד, לולא האמפרי, לדברי במיוחד
איכ מעורב דיין משה גם כי שבוע באותו

 ארצות־ נשיא שסגן לאחר יום בעניין. שהו
 הודיע בוושינגטון, דבריו את השמיע הברית

 למסע יוצא הוא כי בתל־אביב רפ״י ח״כ
הדרומית. בוויאט־נאם
 למען עתונאית כעבודה הוצגה השליחות

ה מהותה את חשפו העובדות אך מעריב,
אמיתית:

ב אחד עתונאי כבר יש למעריב •
החזית. לסיקור בהחלט המספיק מקום,
 לחזית המסע כי הודה עצמו דיין •
בדר מזה: ויותר אמריקאית. ביוזמה נעשה

 כדי בוושינגטון, דיין יעבור לוויאט־נאם, כו
ה ההגנה מיניסטריון נציגי את בה לפגוש

אמריקאי.

חוק
קאפ־טולצ־ורו

 בין כרונית. פושטת־רגל היא נצרת עיריית
ה אחת: חשובה סיבה לכך יש השאר,
 של בחלק־הארי המחזיקות הנוצריות, כנסיות
 מסים משלמות אינן בעיר, החשובים הנכסים

זה. רכוש על
מדוע?

 ביותר הזקנים שרק שליט לכך גרם
ה נתיניו: אי־פעם היו ארץ־ישראל מילידי
).1876 — 1909( השני עבד־אל־חמיד סולטן

ד מי ח ל־ א ד־ כ ע
כרונית פשיטת־רגל

 כרוני. פושט־רגל הוא אף היה זה סולטן
 חולשתו, בגלל מדיני. פושט־רגל גם היה הוא

 האירופיות המעצמות לתכתיב להיכנע נאלץ
מרובים, לתנאי־כניעה הסכים הוא הגדולות.

ל בעיניו נחשב מי קי פעם כשנשאל *
ר׳ היסלר!״ ״אדולף ענה: גיבו
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