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שתיים: היו לכך הסיבות
 לו הזיקה ולכן בעיניו, סבל מאיר #

 לעכו־ לעבור ניסיונותיו וכל עבודת־הלילה,
בתוהו. עלו דת־יום

 צביה, הצעירה, אשתו מזה: גרוע #!
 כשנשארה ובלילות, ממחלת־עצבים: סבלה
 את שהפחידו בהתקפים לוקה היתד, לבדה,
מתת. עד ילדיה
 עליו היה ברירה. היתד, לא למאיר אבל
 רעב. לבין לא־מתאימה עבודה בין לבחור

 לעיתים — פעם מדי אך בעבודה. בחר הוא
או ממשמרתו. נעדר הוא — מדי קרובות

 אישור נילתה כזו היעדרות כל אל מנם
 את עשו לא האישורים אפילו אך — רפואי
קרגל. מנהלי בעיני יותר פופלארי מאיר

ההז ברצוני!״ לעשות לי ״מותר
 שעבר: בחודש הגיעה ממאיר להיפטר דמנות

באי המיפעל, מן מאיר נעדר ימים שלושה
 אותו גילה הרביעי היום בבוקר הרופא. שור
 בשוק בשמים מוכר כשהוא המנהלים אחד
לוד. של

 ״ביום נגדו: שנתקיים בבירור מאיר טען
 התכוונתי חולה. הייתי לא כבר הרביעי

 לי מותר בבקרים לעבודה. בערב ללכת
רוצה.״ שאני מה לעשות

 האדמיני־ המנהל ברלוביץ, צבי לו השיב
 — חולה אתר. ״אם קרגל: של סטראטיבי

 לעבודה, בוא — בריא אתה אם בבית. שכב
נתלתה אלה לדברים בשוק.״ תסתובב ואל

שות להגנת־הטבע, החברה רווז־הנוסע,  ר
ועוד. הלאומיים הגנים
 לגמרי, הפקר, הוא אחד איזור אבל
 איזור זהו פיסי: לחיסול בדרכו ונימצא

 אומרים יתום,״ נחל־חדרה ״כי נחל־חדרה.
שות אנשי שטורות־הטבע. הר ל

 לכך הביא מה בפגירת־מיפער. איום
 הרשות? אנשי כדברי אבא,״ ״אין זה שלנחל
 מיפעלי- — בהם שהעיקר רבים, גורמים

חדרה. הנייר
ה מי־השופכין את מזרימים המיפעלים

 הקט הנחל של למימיו שלהם תעשייתיים
 מיפעלי־ הנהלת התחייבה אומנם והקסום.

 להקים עיריית־המקום, בפני בזמנו, חדרה,
ה תעבור דרכו טיהור־מי־שופכין, מכון

 מעולם, קויים לא זה הסכם אך פסולת.
 דב והנימרץ, הצעיר ראש־העיר וכאשר
 את למלא המיפעל מן דרש ),38( ברזלי

 ש־ באיום נענה הוא — התחייבויותיו
 בני־ 800 את ישביתו ייסגרו, מיפעלי־חדרה!

העיר. מן רתחה וירחיקו בו העובדים חדרה
בלחץ. ראש־העיר המשיך לא כן על

 גם אשמים. מיפעלי־חדרה רק שלא אלא
שקי־הסביבה האח מן נכבד בחלק נושאים מי

 עצים, העטור הנהדר, מי־הנתל לסתימת ריות
ציפו מאות כיום למצוא אפשר שבסביבתו

מורעלות. רים
והד סכר הקים למשל, גן־שמואל, קיבוץ

ם ן  פקידי
שירותים! ועובד■ 1

 ן שגזעוווז הגןווזווינובויוז הרשיוזוז

.-לוונון וזיאבל

השכר העלאת *
ם שיפור * אי תנ ם ה אליי צי הסו

קייץ שעות *
ם נגד * רי טו פי

ת לשינוי * שראלית המדיניו הי
שכנינו עם שלום של מדיניות למען *

ת * חוו א ת עמים ל די הו ערבית—י

אל־קייסי מופתרית
העצים בין מתים ציפורים

לפיצויים. זכות בלי מיכתב־פיטורין. כמובן
ש לאחר ץ״ העיתונאים כבר ״היו

 לו לעזור מתכתן אינו ועד־העובדים כי נוכח
 לקח הוא פרטית: במלחמה מאיר פתח —
 תשע, ,11 בגילים — ילדיו ארבעת את

 בשערי' בשביתת־רעב ופתח — ושש שמונה
 לאחר אליו, הביאה זו שביתה המיפעל.
 של המקומית ראש־ד,מועצה סגן את יומיים,

 של הראשונה שאלתו אלקיים, שמחה לוד,
 אצלך היו כבר ״האם היתה: החשוב האיש

עיתונאים?״
 נרגע. — לא שעדיין אלקיים כששמע

 למאיר. אמר צרות?״ לעשות לך ״למה
 ב־ כאן אותך רוצים שלא רואה לא ״אתה
 לך נסדר ואנחנו השביתה, את תפסיק קוגל?

כאן.״ תשב שלא רק וחנות־מכולת. פיצויים
 ילדיו את אסף אך כל־כך, האמין לא מאיר

 כי ידע הוא הביתה. וחזר — ומיטלטלין
 עומדים קרגל של האמריקאים המשקיעים

 שתקפה החרדה פשר את והבין בארץ, לבקר
 אותם ייתקלו שמא החשובים, האנשים את

 ב־ בעלי־לב־יהודי־רחמן גם שהם בעלי־הון
ר,מיפ־ בפתח פעוטים, ארבעה עם שובת־רעב

1 על•
 לו התבררה לאחר־מכן ימים שלושה אבל

 רחוק — העין מן ״רחוק הפיתגם אמיתות
 של ערכה גם לו הוברר כן הלב.״ מן

 מאיר חזר שעבר בשבוע המכולת, הבטחת
 מישכן־ אל להחזירם כדי ילדיו את ואסף
קרגל. שבשערי — הארעי הקבע

 ״אני הזה, העולם לכתב הבטיח ״הפעם,״
לי.״ שמגיע מה מקבל שאני עד מכאן זז לא

חדרה
הנחל

ם תו הי
 הורסים בהתמדה: הורסים נוף־הארץ את
 תעשייתים, מיפעלים פרחחים, סתם אותו
טיילים. של וחוסר־התחשבותם הערים גידול

 גופים של שלמד, שורה קמה משום־כך
שמו רשות ארץ־ישראל: להגנת שנחלצו

 מן שזרמו ממי־ד,גשמים ניכר חלק רים
 זרימת־הנחל. את חיזקו הסמוכות, הקרקעות

 ואם לנחל, שופכין מזרים גל־ים מיפעל גם
 עשה לא — הפסולת את לחמצן התחייב כי
מעולם. כן

 הלבן מדמם מקיזים רבים קיבוצים ואילו
והחק התעשייתים לצרכיהם מי־הנחל של

לאיים.
 הנחל רק לא התוצאה: קמצן. מעיין

שבסביבה. הנקודות חיי גם גוססים גוסס.
 הנקודה במיוחד: סובלות מאלו שתיים
 נוכח מיואשים שתושביה חפציבה, היהודית

 הערבית והנקודה שלהם: פינת־החמד הריסת
 בארץ היחידי שהוא קטן כפר אל־מפג׳יר,

מוכתר. במקום מוכתרית שולטת בו
 מאז לקמצן הפך מעין־הדבש* ״אפילו

 הגשר את להקים כדי פיצוצים לערוך החלו
 אל־קייסי, חדיג׳ייה סבתא מספרת החדש!״

 — בארץ שונים במקומות נכדים 66 לר,
אם. כמו אותה האוהב שלם וכפר

 היא לגמרי,״ הרעילו סי־הנהר את ״ואילו
 תעלה חפרו לו היה ״מספיק בעצב. אומרת

 עומק, מטר ושני רוחב מטר — קטנה
 כדי — נחל־חדרה של האפיק בתחתית

 נסחפת היתד, אז זרימת־המיים. את להחיש
 כסף.״ אחד לאף אין לזה אבל הפסולת. כל

 נאלצים בינתיים מהיופי. חזק חבקן
 ול־ קדחת נגד לחיטוי לירות אלפי להשקיע

 הגוסס הנחל כי — אחר סאניטארי חיטוי
לבריאות־ד,ציבור. סכנה הוא

 — בסביבה חלקות־אדמה שרכשו אלה גם
 והיישובים אלה, אנשים אבל ניכר. נזק סבלו

 חלשים הם פינת־החמד, בסביבת הקטנים
 והקיבוצים המיפעלים ואילו וחסרי־השפעה.

 בנחל להשתמש כדי הנוף, את הטורפים
 ורבי־ חזקים — התעשייתיות למטרותיהם

ממון.
 שעוד מאוד רצינית סכנה קיימת על־כן

 נוף של ביותר היפות הנקודות מן אחת
 צמחייתה על לעולמה, תלך ארץ־ישראל

רבות. שנים יחלפו בטרם שבה, והחי

אל־עסל. הוא המעיין של הערבי שמו *

ה * מ ת לקיד תי חבר
ישראל לעם מאושר ועתיד

!שירותיס שבו פקיד,
 הפליריגז וזלוזדרווז של 9וז־ לוועידה בבח־ירווז

וזוזדשוז וזלווזוגיגוגויוז לרשיוזוז לולך וזן
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 ובטיב רבים שיכלולים עם ס״מ 65ו־ ס״מ 59 מסך
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