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שית בשדרה חדש ראשי סניף  בניו־יורק החמי
מי בנק של בת חברת בנק, ישראל לפירסט לאו
 בנק ישראל פירסט של הראשי וסניפו ההנהלה של החדשים משרדיה

 בשדרה נפתחו לאומי, בנק של בת חברת ניו־יורק, אוף קומפני טרסט אנד
 לאומי. בנק של הכללי המנהל יפת, י. א. מר ע״ש בניו־יורק החמישית

 העיר ורשויות ניו־יורק במדינת הממשל של בכירים פקידים נכחו בטכס
היש הנציגויות אנשי לפקוביץ, לואיס מר הכללי התובע בהם ניו־יורק,
 והקונסול אלכסנדרוני שמעון מר הכלכלי הציר וביניהם בעיר, ראליות
ועסקים. ציבור אישי וכן עמיר רחבעם מר הכללי

 והסניף בניו־יורק וב־ברודווי סטריט ב״וול הבנק סניפי עם יחד
לארבעה. הסניפים מספר עתה מגיע באהמה, שבאיי בנאסאו הראשי

 פירסט .1950ב־ נפתחה בארה״ב לאומי בנק של הראשונה נציגותו
 1968 ביולי נוסד ניו״יורק, במדינת הרשום מסחרי בנק שהוא בנק, ישראל

 95,7מ־ בקירוב, 33ב־* גדל הבנק מאין המשוער. כל על עלתה והתפתחותו
 סכומי .1970 בסוף דולר מיליון 127,2ל־ 1969 בסוף דולר מיליון

 77מ־ ליותר דולר מיליון 48מ־ 60ב־<ג תקופה באותה גדלו ההלוואות
מיליון.

 ניכרת במידה להשתתף לו איפשרה הבנק של הפקדונות התפתחות
 ״חי תעודות של הפצתן תצויין וישראל. ארה״ב בין המסחר במימון
 1000 עד דולר 50 של בסכומים שונים לאירועים מתנה תעודות — בונדס״

היהודי. הציבור על־ידי יפה שנתקבלו דולר
 הבנק של ולתייר לעולה הלשכה מואץ בקצב בפעולתה ממשיכה כן

 מידע ומספקת בניו־יורק אבניו בפרק היהודית הסוכנות משרדי בבנין
ישראל. עם בסחר לעוסקים שרותים וכן וכספים עליה בעניני
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ת ישתתפו ישראליים צלמים  בתחרו
מית צילומים מינכן באולימפיאדת בינלאו

 11 בתחרות חלק לקחת יוכלו בישראל ומקצועיים חובבים צלמים
 = אשר ומשחקים, ספורט נושאי על צבעוניים צילומים של בינלאומית
§ .1972 בשנת במינכן האולימפיאדה במסגרת העולמי לקהל יוצגו תוצאותיה

= למשתתפים הקציבה אשר אגפא־גברט, חברת על־ידי מאורגנת התחרות
= לאולימפיאדה, זוגיות נסיעות 20 בתוכם ל״י, אלף 200 של בשווי פרסים

 £ לוועדת יוגש הישראליים הצילומים מבחר וההוצאות. האירוח כל כולל
§= הוועד נשיא דאומה, ווילי מר עומד שבראשה הבינלאומית, השיפוט

= הלאומי. האולימפי
 1 אלא הצילומים, של הטכני השיכלול בחשבון יובא לא זאת בהתחרות

 3 להפלות לא כדי וזאת והקומפוזיציה, הרעיון מקוריות וראשונה בראש
 = הפרסים על נוסף משוכלל. ציוד שברשותם מקצועיים צלמים לטובה

 1 למש־ מיוחדים פרסים להקצות אגפא־גברט מפעלי החליטו הבינלאומיים,
משוכללות. מצלמות ושתי מסרטה — בתחרות הישראליים תתפים

§ ומשחקים ספורט של נושא בכל לעסוק יכולים להתחרות הצילומים
 1 הנמסרים הרשמה טפסי על צבעוניים נייר הדפסי בצורת להגישם ויש
= בישראל. הצילום חנויות בכל
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 אבן אבא מלבד — בעולם מדינאי אף
 התפוצץ כאשר להגיב, כיצד ידע לא —

 מירקם־היח־ בדבר הגילוי שעבר בשבוע
ב לסין. ארצות־הברית בין החדש סים

וממ שרים הסתגרו לכדור, מסביב בירות
 נזקקו כולם ממושכים. לדיונים שלות
 הצעד משמעות את להעריך כדי לזמן,

 הדיונים, בכל ראשונה, ראש ההדש.
 תגובת תהיה מה השאלה: כמובן היתה
המועצות? בדית

 לאחד חדשה. כמציאות הברה
 רוסיה נתנה שתיקה, של ספורים ימים

 החדש, בהסדר מכירה היא התשובה: את
 לשליטתה •שותפים בשני להכיר מוכנה

כה. עד אחד במקום בעולם,
 ברית דה־פאקטו. מאוד הכרה זו היתד,

 בוטחת או סין, את אוהבת אינה המועצות
 היא ארצות־הברית. את מאשר יותר בה,

חו ששתיהן כפי — משתיהן חוששת
 ביסודו מהשניה. אחת וכל ממנה, ששות

 שלד בין והאיבה הפחד יחסי דבר, של
השו מאלה שונים אינם הענקים, שת

■וישראל. מצריים בין ררים
מדי יושבים שבקרמלין הוא, ההבדל

 בריגשותי־ לא במוחם, המשתמשים נאים
 שהם ולאחר להחלטה. להגיע כדי הם,

 לעשות ביכולתם שאין להכרה הגיעו
 הסיני־אמדי־ הפעולה שיתוף נגד כלום
 החדשה. במציאות להכיר החליטו — קאי
 של כמו שלהם, הראשון השיקול שכן

 •מאמץ, כל לעשות — הוא האמריקאים,
גרעינית. להתנגשות להגיע שלא כדי

הסי שגם לקוות, אלא להם נותר לא
בזאת. מעוניינים נים

יפן
הדפוקה
הראשית

 הסינית- מההתקרבות הראשית, הדפוקה
 דפיקתה יפן. היתד, המפתיעה, אמריקאית

 אולם — אסתטית בעיקר אמנם היתד,
לעתיד. אס־שרית משמעות גם בה היתה
 אר־ של העיקרית בת־בריתה היא יפן

 לארצות־ה־ בניגוד באסיה. צות־הברית
 שיש בעובדה מזמן יפן הכירה ברית,

 מזה העממית. סין הנקרא כזה דבר
 מסחריים, קשרים פיתחה שהיא שנים

שקש העיקרית, הסיבה סין. עם ואחרים,
הפו למישור גם התרחבו לא יפן־סין רי

 מתוך ארצות־הבדית. דווקא היתד, — ליטי
 סירבה הגדולה, בבת־בריתה התחשבות

 מעבר סין עם קשריה את להדק יפן
 לארצות־הברית גורם שהיה קו, לאותו

גבתה. להזעיף
ממ נראתה כך, משום לאיד. שמחה

 למדי, מטופש באור סאמו של שלתו
 ביקורו בדבר ההכרזה נתפרסמה כאשר

 השמאל חוגי בסין. ניקסון של המיועד
 הדבר כי טענו שמחה, בזעקות מיד יצאו

 לבגוד תהסס לא •שארצות־הברית מוכיח
לנוחיותה. יהיה שהדבר ברגע ביפן,

 זו. מטענה התרשם לא הממוצע היפני
 ומעד מדי, הדוקים יפן־אמריקה קשרי
 סדי, רבים משותפים באינטרסים גנים
 סין עם לידידות הרצון שאפילו מכדי
בם. לפגוע יוכל

 הורגש האסתטי הפגם זאת, עם יחד
יפה.
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שרברבים
בחלל

 ביותר, היקר ביותר, השאפתני מיבצעו
חלו בהגשמת האדם, ■של ביותר, הנועז

שמאל. ברגל די התחיל ביותר, הגדול מו
בדר ,15 אפולו שיל הראשונה התקלה

 הטילה למדי, •רצינית היתה לירח, כה
 הנחיתה סיכויי את בספק מה לזמן

 בצמד תקלה נתגלתה כאשר הירח, על
הרא־שי. למנוע דלק אספקת שסתומי

המיקרוסקו והגרגר נוטרלה, התקלה

בדר המשיך בני־אנוש, שלושה ובו פי׳
לירח. כו

רצי להיות הספיקה לא השניה התקלה
 האסטרונאוטים כאשר כבדיחה, חוסלה, נית׳

 שלהם מי־השתיה במערכת דליפה חיסלו
 שרברב כל כמו פשוט, שוודי מפתח בעזרת
פשוט.

 מכולם, הנשגב במבצע ג׳יפ־ירה.
 מיליון 50כ־ — דולר מיליון 455 •שעלה
 נועדו — 14 אפולו משיגור יותר דולר

 קשה סלעי באיזוד לנחות האסטרונאוטים
מקוד־ יותר ארוך זמן לשהות במיוחד,

ניקסון נשיא
ידידה? דופקים ככה — צחוק צחוק

 ב־ הירח אדמת על־פני ולהיטלטל מיהם,
קילומטרים. לאורך ג׳ים־ירח

 סכל יותר להוסיף, במטרה — זאת כל
 שבידי למידע לפניהם, אחרת משלחת

עולמו. אודות האנושי המין

גרמניה
 - לעבוד בוא
שק מתי ךל שמתח

העוב למדי. מפתיע היה עצמו הרעיון
 היה בגרמניה, דווקא נולד שהוא דה

שבעתיים. מפתיע
 כמשועבדים בעולם ידועים הגרמנים

 דווקא והנה, ודקדקנות. לסדר כרוניים
 ניסיון לאחרונה מופעל החל בגרמניה,

 בכמה :עבודה יחסי בתהום ונועז חדש
 עובדים כיום יכולים המפעלים, מגדולי

 הנוחה בשעה לעבודה לבוא ועובדות
מוג הם להם. שמתחשק מתי לעזוב להם,
:דברים בשני רק בלים
 יום כל לשנות יכולים אינם הם •
מ להחליט עליהם אלא שעותיהם, את

 ה־ העבודה שעות מהם ולהודיע, ראש,
להם. רצויות

 שעות מיכסת את למלא חייבים הם •
השבועית. העבודה

ת ר מ ש  מבחינת שערת. 12 - מ
 משום זה בנסיון יש לפחות, העובדים
 סטודנטים :הימים אחרית חלום הגשמת
 שעות עם עבודתם את לתאם יכולים

 של הגן שעות עם אימהות לימודיהם,
 לעבודה לבוא יכולים עצלנים ילדיהן.
בשש. משכימי־קום בבוקר, בעשר

הני נערך בהם המפעלים מן אחדים
 הייצור, באולמות ממילא, עובדים סוי,

 שבהם באלה ביממה. משמרות שלוש
 נמשכת היא אחת, משמרת ■רק עובדים

שעות. 12
 למען לאו־דווקא נערך החדשני הניסוי
 התפיסות באחת לשינוי הסיבה העובדים.
 התעשייתית, החברה של ביותר היסודיות

 בשעות התחבורה אמצעי מסתימת נובעת
 האוכלוסיה מרבית נאלצת שבהן הדוחק,

 שלה. העבודה למקומות להגיע העובדת
 מסוגלת אינה בעולם תחבורה רשת שום

 שנערך קודם, ניסוי זה. בעומס לעמוד
ואירו בארצות־הברית גדולות בערים

 ועוזבים — לעבודה מגיעים לפיו פה,
 הוכיח לא שעה, רבע של בהבדלים —
דיו. עצמו את

 החדש, הניסוי עצמו עתה יוכיח אם
למי שצמחה הראשונה הטובה זו תהיה
 ה־ התפוצצות — הגדולה מהרעה שהו

בעולם. אוכלוסיה

1770 הזה העולם10


