
במדינה
עסקים

 היהלומים
נוצצים שאינם

 מניו־ רותח. המפונק היהלומים עולם
 מהונג־קונג בבלגיה. אנטוורפן ועד יורק
 איבדו היהלומים כי נדמה תל־אביב, ועד

 עד שניצנצו כשם לנצנץ הפסיקו מזוהרם,
 בגל לשיאה הגיעה בענף הטרגדיה כה.
היהלו בבורסת והפסדים פשיטות־רגל של
 גם בה קשורים והיו ניו־יורק, של מים

ישראליים. יהלומנים מספר
 בימים אפילו תמיד, בכו היהלומנים

 בוכים. אינם הם עכשיו שיגשגו. שעסקיהם
 חיים אומר לבכות. כדי מדי חמור המצב

 המלט־ בעלי התאחדות יושב־ראש דניאלי
 הישראליים המלטשות ״בעלי בישראל: שות

 10מ־ למעלה הזה במשבר כבר הפסידו
 שאינו בארץ יהלומן אין דולאר. מיליון
 מעמד להחזיק הוא העיקר עכשיו. מפסיד

נוספים.״ פועלים לפטר ולא
פרנס את שמצאו משפחות ראשי אלפיים

 ללא עתה נשארו היהלומים בתעשיית תם
 ישתנה לא ספטמבר בחודש ״אם עבודה.

 דני־ סבור ביהלומים,״ העולמי השוק מצב
 בסוף לפטר נאלצים שנהיה ״ייתכן אלי,

מלטשות.״ פועלי מאות כמה עוד השנה
 יישלחו ביולי 26ב־ גוססים. לא עוד

 יהלומים מלטשות עובדי אלפים כשמונת
 החופשה ימים. חודש של לחופשה בישראל
 עתה שבועיים. בת כלל בדרך היא השנתית

 כדי פחות לעבוד המלטשות בעלי מנסים
המלוטשים. היהלומים מלאי את להגדיל לא

 לחופשה יצאו לא עצמם היהלומנים
 מהבורסה ייעדרו שאם חוששים הם השנה.

 לדעתם העשוי הנס את להחמיץ עלולים הם
הפתאו ההתאוששות — רגע בכל להתחולל

 היהלומים בבורסת היהלומים. שוק של מית
 חברים. כאלף רשומים ברמת־גן הישראלית

 שם, הרוח נושבת לאן לדעת רוצים אם
המר היחיד הוא שניצר. למשה לפנות יש
״אם ממשלודישראל: על לאיים לעצמו שה

ליהלומים בריטית פירסומת
ברק מוסיף החזה

 את נפסיק המקובל המימון את נקבל לא
הממשלה!״ את הזהרנו העבודה.

 גוף בעל נאה גבר הוא ,49 שניצר,
 המרבה ק״ג, כ־ססז שמשקלו אתלט, של

 שניצר היה שנד, 25 לפני ולעשן. לחייך
 נשיא מיליונר, הוא היום מלטשה. פועל

הפדר ונשיא הישראלית היהלומים בורסת
 היהלומים בורסות של הבינלאומית ציה

השניה. הקדנציה זו
שניצר. נשאל גוסס? היהלומים עולם האם
 שניצר, מחייך לקרות,״ יכול לא ״זה

 תמשיך נשים בעולם שיהיו זמן ״כל
להתקיים.״ היהלומים תעשיית

 מאשר יותר בישראל המשבר פגע האם
אחרות? במדינות
 בבלגיה ״המצב שניצר, סבור ״לא,״

 יש שנים חמש בעוד יותר. גרוע
 של מקומה את לתפוס הסיכויים כל לנו

הרא המעובדים היהלומים ביצרני בלגיה
 פועל של הממוצע הגיל בעולם. שונים

 הוא אצלנו .50 הוא הבלגי המלטשות
 די ולמעשה, ומזדקנים עייפים הבלגים .23

מתוסכלים.״
 משהו יש אם להציל. עשוי המקסי

 המצב את דרסטי באופן לשנות העשוי
 שניצר, לדעת זה, הרי היהלומים, בשוק
 אופנת תיקלט אם הנשים. בגדי אופנת
 ירבו היהלומנים, מאמינים והמידי, המקסי

 עשוי זה יהלומים. תכשיטי לקנות נשים
 עם הולכים לא במיני המצב. את להציל

יהלומים. תכשיטי
 ארצות- שנשיא גם מקווים היהלומנים

ל בצעדים ינקוט ניכסון, ריצ׳ארד הברית,
 ישפיע וזה ארצות־הברית כלכלת הבראת

 כולם לא אולם היהלומים. עולם על גם
אופטימיים.

 יהלומן־ הוא ,43 בן יובל, שלמה
 החל הוא הישראלית. בבורסה בכיר יצוא

 בגיל .14 בגיל יהלומים כמלטש לעבוד
 אחת חליפה אז לו היו מלטשה. פתח 19

 שהוא כמג יימשך המצב ״אם נעליים. וזוג
 רק רבים. יישברו יובל, אומר היום,״

מעמד.״ יחזיק עצבים שיהיו למי
 שתעשיית לכך הסופית ההוכחה את

 חמור, במשבר נמצאת העולמית היהלומים
הח הם הבריטיים. היהלומנים דוזקא סיפקו

 שלהם היהלומים תכשיטי את לפרסם לו
 לרוח המנוגדת שיגרתית, בלתי בצורה

 הם כה. עד אותם שאיפיינה הפוריטאנית
חשו נערות תמונות עם פירסומות מפיצים

 הנשי החזה אולי יותר. או פחות פות
 בעיני לפחות ליהלומים, ברק קצת יוסיף

הגברים.

רקוויאס
ל״חיפושיות״

 בישראל הפזמונים חובבי של למזלם
 בדיוק להתפרק החיפושיות להקת הספיקה

 אי.אם. התקליטים שחברת לפני ימים חודש
 תקליטיהים את ומפיצה המדפיסה איי.,

 ייצור הפסקת על החליטה העולם, ברחבי
בישראל. תקליטיה

 לנציג נמסרה כך על הרשמית ההודעה
 בחודש עוד רובין, אבשלום בארץ, החברה
 אז בלונדון. עסקיו לרגל כששהה אפריל,
 בשיקולים צעדם את החברה בעלי הסבירו

מסחריים.
הברי התקליטים שחברת התברר השבוע

 התקליטים הפצת חברות בין הגדולה טית,
 למרות וזאת, הערבי. לחרם נכנעה בעולם,

האחרו בשנים החברה הפיצה שבישראל
 ארצות־ערב בכל מאשר תקליטים יותר נות
יחד. גם

 הם להתחכם. ניסו הבריטיים היצרנים
 עליה. ולשמור העוגה את לאכול רצו
 בארץ, הייצור את שהפסיקו אחרי כך,

 באמצעות חברתם תקליטי את להפיץ ניסו
 משרד סי.בי.אס. מתחרה, תקליטים חברת

 על איסור בהטלת ענה והתעשיה המסחר
לישראל. החברה של תקליטים יבוא

 התוצאה מה חבלה. פעולת כמו
הישר והחרם הערבי החרם של המעשית

הנגדי? אלי
 צרכני כמובן הם העיקריים הסובלים
מע לשלם שיצטרכו הישראלים התקליטים

 החברה תקליטי עבור יותר גבוה מחיר תה
 להשיג כלל יוכלו ולא בארץ שנותרו

חדשים. תקליטים
 דברים,״ שני לעשות עתה ננסה ״אנו

 את לגייס ״ננסה רובין, אבשלום אומר
 על החתומים היהודיים האמנים תמיכת

 בארנבוים, דניאל כמו החברה, עם חוזה
מתבו מלהקת הרמן אדאמו, מנוחין, יהודי

 התפוח חברת מנהל קליין, ואלן חרמן דד'
 לבטל אותם לשכנע ננסה החיפושיות. של
תי לא אם החברה עם שלהם החוזים את
 תודעה יש אלה לאמנים לחרם. מכניעתה סוג

עליהם. לסמוך ואפשר
 כשם פיצויים, מהממשלה נבקש ״שנית,
 מי מלחמתיות. פעולות לנפגעי שמשלמים

 מהחרם ישירה פגיעה בישראל שנפגע
 חבלה פעולת מכל שנפגע כמי דינו הערבי,
אחרת.״ ערבית
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שית ה״ועידה שלי שד !ה

תנועת

ה הווולם ח — הז ש כו חד

זמן כמה
? הגדר ער רשנת אנשו

 סכנת כופה. את רואה ואין הרביעית, שנתה את החלה ששת־הימים מלחמת
חדשה. מלחמת־עולם של סכנתה את עלינו מביאה סובייטי—הישראלי העימות

 לשואה כולו העולם את אחריו לגרור עלול המתלקח המרחב
 כף על היהודים, במדינת מדינת־ישראל, של עתידה חדשה.

המאזניים.

י אלה בכל אתה והיכן
, ה ת  וב- בהערכותינו הפוליטית, בתוכניתנו איתנו המסכים א

מסקנותינו.
, ה ת  ידעת ולא להצטרף שרצית בבחירות, לנו שעזרת א

 כל לנו להגיד לך יצא לא אבל צודקים״ ״הם שאמרת כיצד,
- אישית זאת

, ה ת  לעשות, לזמן שהגיע היודע פוליטית, הכרה לך שיש א
מנגד. לעמוד ולא

- חיכית לה ההזדמנות, לד יש עכשיו

של השלישית הוועידה
חדש הזה-כח השלם חתונת

 בשלום־ הרוצים כל של במדינת־ישראל, החושבים האנשים לכל מקום־הכינוס תהיה
 בעיית את להסדיר הכבושים, השטחים על לוזתר כזה שלום תמורת המוכנים אמת,

הפלס העם של בזכותו להכיר ולפלסטין, לישראל משותפת בירה כעיר ירושלים
משלו. עצמית להגדרה טיני

השלישית הוועידה
 לשים שהחליטו אותם כל של הישראלי, השלום מחנה של המיפקד מקום תהיה

המלחמה. ונגד השלום אל ולהטותה המאזניים, כף על כובד־משקלם מלוא את
בוועידה: והשתתף התפקד - עכשיו אלינו הצטרף

הטלפון הכתובת השם

ב ,136 ת.ד. התנועה, למשרד ושלח גזור הל־אבי

בפתח־־תקווה
 8.00 בשעה ,23.7.70ד,־ ה׳, ביום
 הירש ברון רחוב אורלי, באולם בערב,

עם פגישה ,21

הקריות סניף
 בערב, 8.30 בשעה ,23.7.70ה־ ה׳, ביום

: תתקיים

ואוהדים חברים פגישת
אבגרי אורי בקיר־ ,4 נ״ט רחב מאיר, משפחת אצל

: על א ש ו נ ה קריית־חיים. מפ״ם, בית בת
 מול התנועה הערכות

שהתהוו הפוליטיים המצבים : על א ש ו נ ה

האחרון. בזמן התנועה ועידת לקראת
מוזמנים רבתי תל־אביב באיזור והאוהדים החברים כל

ס נ כ י ל ר ו ז י א
 .20.30 בשעה ,6.8.70 ,,ה יום אמריקה, ציוני בית בתל־אביב, שיתקיים

בהשתתפות

אבנרי אורי
1716 הזה העולם
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