
הראשונה הועידה
 חוש כוח — הזה העולם תנועת של

 שבת,—חמישי בימים בתל־אביב, תתקיים
בדצמבר. 15—17

 ותיקי־ כרטיסי וחלוקת הצירים רישום
 10 קפלן רחוב ״בני־ברית״, בבית ציר

 השעות בין החמישי, ביום בתל־אביב,
 החגיגי הפתיחה מושב אחה׳־צ. 5.30 עד 4

 6.00 בשעה ״בני־ברית״ בבית יפתח
ה למושב השתתפות כרטיסי בערב.
 שאינם בו, להשתתף למעוניינים פתיחה
 הכרטיס) ל״י 2 (במחיר בועידה, צירים
 רחוב התנועה, במזכירות להשיג אפשר

תל־אביב. ,12 קרליבך
 חמישי ביום יימשכו הועידה דיוני

 עד בבוקר 9.00מ־ ששי וביום בערב,
״בני־ברית״. בבית ,17.00

 9.00מ־ ובשבת בערב 8מ־ ששי ביום
 יתקיימו אחרי־הצהריים, 4 עד בבוקר

 המלך רחוב החלוצות, בבית הדיונים
.37 ג׳ורג׳

לצירים הודעה
 בסוף יסתיים לועידה הצירים רישום

ב להשתתף המעוניינים על זה. שבוע
הר שאלון מילאו שלא הועידה, דיוני

 ת.ד. התנועה, למזכירות לפנות שמה׳
זה. שבוע סוף עד תל־אביב, 136

ההשתת דמי את שלחו שטרם צירים
 זאת לעשות מתבקשים בועידה פות

בהקדם.

כוח־חדש
 ״כוח־ דו־שבועון של 13 מס' גליון

 מיוחד כגליון הבא בשבוע יופיע חדש״
הועידה. לקראת

ם • ת־י בב
 8.30 בשעה בדצמבר, 8 חמישי ביום
 וגן בית רחוב חסון, חיים אצל בערב,

ואוה חברים פגישת תתקיים ,17 מס׳
הנושא: על לדיון ומחולון, מבת־ים דים

 - התנועה עקרונות
ועידה לקראת

בטבעו! #
 8.30 בשעה בדצמבר, 7 רביעי ביום
 קרן- רחוב ״קורטוני׳׳, בקפה בערב,
 פגישת תתקיים עמל, קרית ,65 קיימת
עם ואוהדים חברים

 ארנפדד דויד
: בנושא לדיון

 - שנה של סיכומה
ועידה לקראת

ה • פ בחי
 8.00 בשעה בדצמבר, 11 ראשון ביום
 ,50 מוריה שדרות ״פת״, בקפה בערב,

בנושא: לדיון חברים פגישת תתקיים
התנועה תקנון

ל״י. 1 הוצאות לכסוי כניסה דמי

בחדרה •
 חדרה באזור הפעילות התחלת לקראת
 זה באזור ואוהדים חברים מתבקשים
ירו רחוב וזינמן, מאיר אל להתקשר

חדרה. 2363 טל. ,41 שלים

חיפה מגבית
 סכום, כבר נאסף מועדון לשכירת

 ל״י. 500 עוד דרושים התחלתי,
 מתבקשים עדיין, תרמו שלא חברים
 הביצוע, לועדת תרומתם את לשלוח

חיפה. ,44559 ח.ד.

במדינה
טלביזיה

•נהל מ•
לשל קנדי ס. ג׳ון את העלתה הטלביזיה

 מן הורידה כמעט היא בארצות־הברית. טון
 השבוע דה־גול. הגנרל את בצרפת השלטון

 בישראל, גם עוצמתה את להוכיח עמדה
המשדרים. שניבנו לפני עוד

 לוטש רשות־השידור, מנהל גיבתון, חנוך
 רבות. שנים מזה הטלביזיה אל עיניו את
 לפני החליט אשכול לוי כי גם יודע הוא
הטל את ינהל לא גיבתון כי שנים, כמה

 גילויים של סידרה זו להחלטה קדמה ביזיה.
התנהגותו בדבר אשכול, לידיעת שהובאו

כל עת במפא״י, המשבר בימי גיבתון של
 הכף. את להכריע יכלה במזכירות הצבעה
 הגי החדשות, יוסן עורך עם יחד גיבתון,
למרות פרם־דיין, בקבוצת אז תמכו פינסקר,
הישיר והממונה הממשלה שראש העובדה
אשכול. לוי היה עליהם

 להטות גיבתון הצליח האחרונים בשבועות
 את שיכנע הוא לטובתו. הכף את שוב

יש בקול העובדים מרד כי ראש־הממשלה
 לוי נגד אלא גיבתון, נגד מכודן אינו ראל

 ראש של נלהב כמגן הציג עצמו את אשכול.
 שהיה מי לוסין, יגאל הפך בכך הממשלה.

 לאישיות אשכול, לוי של הנאומים מחבר
 האשימו ראש־הממשלה. במשרד רצויה בלתי
הזה. להעולס בהדלפות אפילו אותו

ם. כולם רי ט פ ת  כשגיבתון השבוע, מ
אלוף־ ארצה חזר במעמדו, בטוח היה כבר

 בא — בהפסדים לשאת יצטרכו הבנקים
 את לקבל שווה סיכוי לשווייץ שנתן ההסכם
הכסף.
לזכו לזקוף הבנקים יכולים ההצלחה את

ועצותיו. סלוצקיס של תו
 מה ידע סלוצקיס והבטחון. האוצר

 עם להסתדר בעבר הצליח כבר כי לייעץ,
או ,1953 בשנת והבטחון. האוצר משרדי

לשכנע הצליח השמועה, מרת
או שלוש לרכוש : תוכנית לממן

ניות,
 אך האוניות, את אמנם קנה פלוצקים

 חברה בעזרתן הקים
לספנות. חברה אול־סיז, בשם

 כשלושה שהפסידה לאחר ,1962 בשנת
 וסלוצקים החברה, התפרקה דולר, מיליון

לשוזייץ. נסע
 מקופת ברובו אז כבר בא ההפסדים כיסוי
 מהונו שחצי סחיס־יזראל, בנק דרך המדינה,

ממשרד־האוצר. בא
 משרד־ עם סלוצקיס ישב שוב השבוע

שוזים. בין ■כשודד, הפעם האוצר.

אשדוד
הנביא? את תביא מתי

 מצפון המעברה את ניתקו עזים שטפונות
 זחלמים הצליחו הלידה למחרת ורק הארץ,

 המבודדת המעברה אל להבקיע צה״ל של
 ואת מור־יוסף מסעודה היולדת את ולהעביר

 ברחובות. לבית־ר,יולדות הרכה בתה
במעברה הראשונה כבת שנולדה לילדה,

וידיד* רון רם
והשחקן התסריטאי

 הצבאי הניספח שהיה מי רון, רם משנה
 שם והתמחה בוושינגטון, ישראל בשגרירות
 של הבטחה מונחת היתד, בכיסו בטלביזיה.

 הטלביזיה. למנהל ימונה הוא כי אשכול,
 מוכן הוא אין כי לאשכול הסביר רון אל״מ
 פיקוחו תחת זה תפקיד עצמו על לקבל

 בינתיים מוחלטת. עצמאות דרש גיבתון, של
 על שכתב התסריט בהשלמת רון מטפל
סיני. במבצע שייך אל שארם כיבוש

 באוזני דעתו את הוא גם הבהיר גיבתון
 טלביזיה תוקם אם כי לו הודיע אשכול,

יתפטר. לקול-ישראל, מחוץ עצמאית,
מוע למצוא :אשכול של הנוכחית בעייתו

 ובעל מספיק, מהימן מספיק, מוכשר מד
 גיבתון. את להחליף כדי רחב, ציבורי עורף

עוב מתאים. אדם כרגע אין מפא״י בשורות
 לדחיית מספקת סיבה להיות עלולה זו דה

בישראל. טלביזיה הקמת

סנמרפץ פרשת
שווי□ בין שווה

ממ שצריכה לעלבונות גבול כנראה אין
 המיוחד היחס בגלל לספוג, ישראל שלת

 - העל־ סומרפין. מייסד הלוי, למאיר שניתן
אביג של בדמותו ארצה הגיע האחרון בון
 ב־ הלוי, כמו החי, ישראלי סלוצקיס, דור

שיזייץ.
 של כיועצם ארצה הפעם בא סלוצקים

 יחד בסונזרפין הנושים השזדיציים, הבנקאים
ישראל. ממשלת עם

 של רצונם לשביעות הסתיים המשא־ומתן
 משרד- של השתחצות לאחר השווייציים.

 ה־ הבנקים על התקפות וסידרת האוצר,
ב שר־האוצר של נאומו לאחר שווייציים;

וכי תפסיד, לא ישראל כי אמר בו כנסת,

 י־ אשדוי• כמובן, קראו, אשדוד, הטרייה
 ואשדוד החדשה אשדוד חגגו שעבר בשבוע

העשירי• הולדחן יום את מור־יוסף
 אלף 28 אצל חגיגי מצב־רוח ליצור כדי
 העלו מוכת״ד,אבטלה, הנמל עיר תושבי

 מראשית משעשעים סיפורים ותיקים כמד,
 התלמידים מספר כאשר העיר, של ימיה

 ה״ ועגלון שמונה, היה היסודי בבית־הספר
 לחדר סוסו עם להכנס נוהג היד, מקום

 בצורה לשכנעו, על־מנת המועצה ראש של
בעבודה• לסדרו זו,

״ אץ ״אם ת... מ  1956 אשדוד עו
 ה־ השתמש בה בראשית, של עיירה היתד,
 על לחסוך כדי באבן־סיד בבית־הספר מורה
 אמונה מלאי האנשים היו ובה גיר, קניית

 קיר על שכתב האשדודי לבאות(כולל וצפייה
ה אליהו את תביא מתי אלי, .אלי, ביתו

נביא?״).
 אחד של מסוגו תמהונים גם נעדרו לא

 המשתרבב השמן בקבוק כי שטען הראשונים,
המנוחה. אמו נשמת את מכיל ביתו מתיקרת

 בית בעל גילה מובן יותר הומור חוש
 שלי .לעסק כי שהסביר הראשון הקפה

בהקפה״. לוקחים כולם כי קפה קוראים
ב אפילו לקבל אי־אפשר כמובן, היום,

 מאיפה. פשוט, אין, בתי־הקפה לבעלי תקפו,.
 לא המיתון משבר של שנה חצי ואחרי

 בעיר הלחם צריכת כי העובדה מפליאה
.25ב־״׳ל עלתה

ה כתב־העת עורך שמעוני, לוי הסביר
 :עיתונו של העשור בגליון אשדוד הד מקומי

לחם. אוכלים עוגות, אין אם

 נ־ צ׳נדלד, ג׳ף המנוח הקולנוע שחקן •
צה״ל. של העצמאות יום מיצעד

*

*

 1־1331 היפן

 <ווי המידיווים
3 ^3נ1רת־הו0
 בעד ■שדם מי

* שגעון־־הגדלות

ההס על־ידי ,1934 בשנת נוסדה רסקו
 עולים לקליטת כמכשיר הציונית, תדרות

ל להבטיח כדי חקלאיים, יישובים ולהקמת
 הבינוני המעמד בני רובם — עולים אותם

ופרנסה. מגורים —
 חקלאית להתיישבות חברה :שמה גם כך

 ברשימת שיציץ מי אולם בע׳־מ. ועירונית
 — בהם השקיעה שרסקו והעסקים החברות

 או אותם, רכשה או אותם, הקימה אם בין
ש לדעת, מהרה עד יווכח — בהם שותפה

 לבין החברה של יעודה בין עצום פער קיים
היום. פעולותיה ואופי תוכן

 חקלאיים! יישובים רסקו הקימה בראשית
 חקלאיים־תעשייתיים! כפרים הקימה אחר־כך
 אחד־דך שיכונים: להקים החלה אחר־כך

 ויהי — קבלנית חברה להיות גם הפכה
אור.

נעצ לא ולגידול להתרחבות השאיפה אבל
 תעש״יה, לענפי הסתעפות החלה שם. רה

 מצבה החל ואז לא־ציבורית. ובנייה מיסחר,
 בבטחון. אבל לאט־לאט להתערער. רסקו של

חושך. ויהי
★ ★ ★
צמרת ולא שדרש לא

 האחראי קונצרן־הענק, של אדריכל ^
 הוא החברה, של העצומה להתפשטות ! (

הת על השבוע שהודיע — הכללי מנהלה
שטרן. (מרטין) חיים מרדכי — פטרותו
.1934 בשנת מטינה לארץ עלה )52( שטרן

 כיהן לרסקו, הצטרפותו עם ,1945 שנת עד
המר בהנהלה פקיד כגון שונות, במישרות

 בל״ל/ (היום אנגלו־פלשתינה בנק של כזית
המנדט. בממשלת במס־הכנסה ומפקח

 בדמיונו גדולות. שאיפות היו לשטרן
 העשיות, על החולש ענק, כלכלי קונצרן ראה

 — מסהי־ בנייה, מקרקעין, חקלאית. ספנות,
כ החברה, מדיניות את היתזה זה ולאור
 פרדר״ ישעיהו של מקומו את ירש אשר

 העץ, צמח כך שלה. המנהלים מועצת בראש
 מגוונים, כך כל לעסקים הסתעפו שענפיו

 השורש את לא לראות היה שאי־אפשר עד
הצמרת. את ולא

: הרשימה הנה
ועירו חקלאית להתיישבות חברה רסקו,

 קורפוריישון רסקו לונדון; רסקו בע״נו; נית
 ניו־יורק: קורפוריישון, ישראל רסקו ציריך;

 אוצר ניו־יורק; קורפוריישון, פיינשל רסקו
ל חברה אטלנטיק בע״ט; להשקעות חברה

 מאוחדות מחלבות בע״מ; הספקה בע״מ; דייג
 תפוזן בע״ס; חוץ לסחר חברה בע״ס;
 בע״ח; רסקו נ.א.ס. בע׳׳ס; טנא־נוגה בע״מ;

 טקסטיל מפעלי בע״מ; שיווק חברת ג.ס.ק.ו.
 ב־ וציוד טרקטורים חברת בע״מ; קיסריה

ל חברה בע״ם; משוכללים מעונוף ע״מ;
 קולרון בע״ס; יאיר בע״מ; ורקמה תחריט

 אלקטרה בע״מ; טלקו בע״מ; אלקטרוניקה
 נ־ ודרכים מחצבות ערד בע״מ; (ישראל)

 בע״מ; גבס מוצרי גברם בע״מ; ב.ב.ר. ע׳׳ס;
 שמשון, בע״מ; ברזברין בע״מ; בנין סיכון

 מחצבות בע״ס; פורסלנד למלט בית־חרושת
 ב־ החופר בע׳׳ס; רסטרוס בע״מ; הר־טוב

להת חברה בע״מ; ירושלים מחצבות ע״ס;
 אורגניים דשנים בע״ס; תעשייתית יישבות
בע׳־מ; סריגה מפעלי — אטקס בע״מ;
 — גדרות בע״ס; גלוביס בע״מ; ת.ש.ח.
 ב־ ארגנטקס ג.א.ס. בע״מ; הלבשה מפעלי
במקר להשקעות חברה — ריאלקו ע״מ;
 בע״מ; אילת לפתוח החברה בע״מ; קעין

 בע״מ; הדר אריזות בע״מ; רסקו מטעי
 בע׳־מ; להשקעות חברה ישראל־רסקו ישרס
בע״מ. רסקו) של (מיסודה עם דירות

חברות. 45 סך־הכל:
 — רסקו קבוצות של הפיננסי הריכוז

 — בשליטתה ושלובות בנות חברות כולל
 בשלוש־ ,1965 במארס 31 בתאריך הסתכם,

לירות. מיליון ושמונה ארבעים מאות
כיום עומדת הזאת העצומה התשלובת וכל

1

הפר החברה את ו958ב־ עזב פרדר *
 מועצת יו״ר תפקיד את לקבל כדי טית,

 הוא בו לישראל, לאומי בנק של המנהלים
היום. עד מכהן


