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 בקרבות־הדרום. והשתתף גבעתי, בחטיבת
 השיחה את וסיים שפתיו על חיוך העלה הוא

 אם — ״אינשאללה!״ אחת: במילה הישירה
השם. ירצה

עסקים
זהב שווה שתיקה

 מאיר- שלט מודיע יין!״ מוכרים לא ״כאן
 למינזר שער־הכניסד. על המתנוסס עינים

בלטרון. השתקנים
 קרבות־ששת־ בתום לכך. טובה סיבה יש

 —־ נזירי־המינזר 26 על הסתערו הימים,
 משטרת ליד ירושלים כביש על השוכן
 שנאלצו צמאי־יין, ישראלים המוני — לטרון

אלה. משובחים מיינות שנה 20כ־ להתנזר
 שאגו בקבוקים!׳ 20 לי תן ארגז, לי ,״תן

 שהגיע ארוך בתור שהסתדרו הקונים עלינו
 שוטפת בעברית מספר המינזר,״ שער עד

 בעקשנות המסרב ג׳וזף, השתקן הנזיר
 שיגעו ״הם אישיים. פרטים כל למסור
 שבע כמינהגנו להתפלל יכולנו לא אותנו,
ביום. פעמים

ש־ פגזים 11מ־ במלחמה שניפגע המינזר,

קפרובסקי רס״ן
״אינשאללה!״ אמר: חוסיין

אחדת
חופשית פוליטית במה
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ביותו המדהים הספוו

.- 2 גריגן \זופיב
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״אתגר״) (עורך
אבנרי אורי ח״פ
הזה״) ״העולם (עורך

 עומרי בנימין
הנגבי חיים

״מצפן״) (מערכת
 (לונדון) צבר שמעון

 בן־טל יום!?
לוין חנוך
הבאה״) והמלחמה ואני (״את

 אייל חנוך
 אסמר פאוזי
 לוי קרין
 יאיר יוסף

 פיינגרש עודד .
אמיתי ג׳וני

הקיוסקים בכל להשיג • ל״י 1 המחיר

ת דן מאח: מרגלי
 כה עד שסווגה וגבורה רגול פרשת

ביותר״. כ״סודית

לגבול. מעבר סודי מתקן *
דמשק. בכלא ישראליים צנחנים עינויי *
 וחטיפת הר-ציון מאיר של התגמול פעולת *

סורי. מטוס
 והתאבד אילן אורי כתב בגדתי!״ ״לא *

מזה. אל בכלא
מחיר ל״י 6.25 ה

35200 טלפון ת״א, ,38 מלצ׳ט מרגליות הפצה:

 התנפלות בפני עמד לא קלים, לנזקים גרמו
הישראלים. האזרחים

 60כ־ לפני כשנוסדה זהב. — מיכרה
 הנזיר על־ידי בלטרון, תעשיית־היין שנה

 לאב מכן לאחר שהיה קוברר, פול הצרפתי
 מיכרה־זהב שמצא הנזיר ידע לא — המינזר
המקום. של הכלכליות בעיותיו את שיפתור

הצ הטרפיסטים,* למיסדר השייך המינזר,
 ארץ־ ברחבי טוב שם ליינותיו להקנות ליח

 דונם 400 שטח על כיום מגדל ישראל,
ואליקנט. קריניון מוסקט, ענבים: זני שלושה

 הנימצא ליקב, מועברים הבשלים הענבים
 שם — למינזר מתחת מטר שישה בעומק
 פועלים ושבעה מומחים נזירים שני מפיקים
 לשנה ליטר־יין אלף 400 מרמאללה ערביים

לטרון. השם תחת בישראל הנמכרים —
 חמוץ- יין בקבוק יחסית: יקר, יין זהו
 יין לעומת ל״י, 2.30 עולה לטרון אדום
 או הוק — טזרחי כרמל של מקביל עממי
ל״י. 1.35 העולה — עתיק אדום

 — חילוניים יכולת לבעלי — נמכר הוא
ב המזרחית, בירושלים המכירה במרכזי
שלום. ובכל־בו — נחשון קיבוץ

״איזה קיבוץ. - הראשי הסוכן
 הנזירים, רב באושר נאנחים פרוספרטי״

בעסקים. כשמדובר שתקנים שאינם
 כל־כך. הצלחנו לא הירדני השלטון ״בימי

 בשתיית- ממעיטים שמוסלמים בגלל אולי
 בזהירות: מוסיף אך ג׳וזף הנזיר אומר יין״

 ייננו את אותנו. מעניינת לא ״פוליטיקה
 חסותו שתחת לשלטון, רק משווקים אנו
 יכולנו שלא מכיוון לחו״ל. ולא נמצאים אנו

 את העברנו הקונים, בלחץ יותר לעמוד
ישראלי״. ראשי לסוכן שיווק־היין

 נחשון, המפ״מי הקיבוץ אלא אינו הסוכן
בשבת. רק הפתוח המינזר, ליד דוכן שהקים

 התהדקו לשתקנים הקיבוץ בין הקשרים
 כאשר — הירדני השלטון שנות 20ב־ דווקא
 המינזר, אדמות את נחשון חברי עיבדו

ההפקר. בשטח שנמצאו

 בצרפת. 12ה־ במאה הוקמו הטרפיסטים *
לח״־שת־קה. נשבעים הס

1617 הזה העולם


