
 — בממשלה זוטר זכפקיד ימפא״י של זוטר
גיחוך. מעורר היד.

 ה־ הגבר היה ׳40ה־ שנות בראשית כי
 שהזכירו הנמרצות הפנים בעל ■ממושקף,
 בשיא ז׳בוטינסקי, זאב פני את במיקצת

 ומשכנע, מזהיר כנואם נודע הוא זוהרו.
מברי אינטלקטואליים מאמרים ככותב

 ב״שיל־ זעוטינסקי עם שעבד וכמי קים.
 ייחום. גם לו היה בחוץ־לארץ, בית״ר״ טון
עולה. כוכב הריעות, לכל היה הוא

 לך הסיק הגיוני, כאדם ליצוג״ד. לא
 אין בארץ כי ׳40ה- שנות בראשית בוצקי
ש מכיוון הרביזיוניסטית, לתנועה עתיד

היי של המרכזי הזרם מן מנותקת היא
להצ מהפכנית: בסיסמה יצא לכן שוב.
 להסתדרות ובעיקר המאורגן, ליישוב טרף

 גם ביישוב. הכוח מוקד שהיתה הכללית,
 ז׳בו־ חסידי בעיגי טרף היה זה וגם זה

״כן, רבם: קריאת את שזכרו טינסקי,
ההסתדרות). (את לשבור!״
 -מן לובוצקי פרש ׳40ה־ שנות באמצע
 תנועה הקים הרביזיוניסטית, המיפלגה

 ה־ הדגם היתד. וו תנועת־העם. משלו:
ב שבאו השינוי תנועות יכל של !מקורי
 אינטלקטואלים, של קבוצה הימים: רבות

 ב־ מלאות אסיפות־עם נוקבים, מאמרים
מרשים. מנהיג התל־אביבי, בית־העם

ה למוסדות להיבחר אפילו הצליח הוא
 קצר זמן במשך זו. תנועה בשם יישוב,
העיתונות. בכותרות הופיע

 נעלם חיש־מהד אולם הסגורה. הכת
 !מאחורי כי ונסתבר הזוהר, קהה החידוש,
דבר. עומד לא החדשה התנועה

 בעיק־ התחזקה הרביזיוניסטית התנועה
המדינה קום ועם המחתרת, עלילות בות

דגון חוכר־חופים
העיריה חשבון על

 בהנהגת החדשה, בתנועת־חירות התרכזה
אליע עם שהתיידד לובוצקי, בגין. מנחם

 האחרים העסקנים ־מן כמה ועם ליבנה זר
 לבדו, והגיע, בדרכו המשיך מפא״י, של
זו. מיפלגה אל

מב בה שאיש לכך לצפות היה אפשר
 יעלה חדשה, נימה למפא״י שהוסיף ריק,

 בראש ההיפך. קדה אולם לגדולה. בה
ש עסקנים, של סגורה בת עמדה מפא״י
לרביז התייחסו הם דור. במשך יחד עבדו

ובזילזול. בחשד להם שנזדמן יוניסט
 לו נתנו תחילה לעבור. כראי לא
 שהקימה החדש עיתון־הערב את לערוד

 בשני להתחרות שנועד הדור, המיפלגה,
 — האנטי־ממשלתיים הימניים הצהרונים

 זה היה אולם אחרונות. וידיעות מעריב
 רצה לא הציבור מראשיתו. כושל מיבצע

ומת. גסס הדור מיפלגתי. בצד,רוו
 של ליוקרתו נוספת מהלומה זו היחד.

 שינה במישדד-החזץ, נקלט הוא לובוצקי.
 תפקידים בכמה זכה לאליאב, שמו את

ל לצמרת. חדר לא אך בחו״ל, ומישניים
 ׳מפא״י של פוליטי כקומיסאר נשלח בסוף

לרשזת־השידור.
 בגיל השבוע, אליאב בנימין מת כאשר

 מנהיג פעם היה כי מעטים רק זכרו ,65
 חייו, מדרך שנבע הלקח ׳ומבטיח. מבריק

 בישראל :ברור היה אחרים, עסקנים לגבי
למיפלגה. ■ממיפלגה לעבור כדאי לא

1926 הזה העולם
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 הכלכלי המצב מן יותר מודאג ״אני
 ה- הגירעון הביטחוני. המצב מן מאשר

 דולר, מיליארד 3.5ל־ מגיע השנה מיסחרי
ה מחצית את בקושי לכסות יכולים ואנו

היהודית הסוכנות גיזבר אומר — סכום״
דולצ׳ין. אריה

 קשה בעולם הכלכלי המצב לדבריו,
 הכנסות תרדנה ישתפר, לא ואם ביותר,

 שיא מגבית היתה שעברה בשנה המגבית.
ה מגבית כולל דולר, מיליארד 1.1 של

 מיליון 200 של פיגור יש אולם מלחמה.
 מגבית- של התחייבויות בתשלום דולר

 300 עוד יש זה מפיגור לבד זו. חירום
 המגבית של התחייבויות דולר מיליון

 מועד הגיע לא שעדיין שעברה, השנה מן
פירעונן.

 יש אלה חובות דולר מיליון 500 אל
 התחייבויות דולר מיליון 100 עוד להוסיף
 הכוונה במרץ. שהחלה השנה, ממגבית

 אולם דולר, מיליון 700 השנה לגבות היא
 ניתן אם תמונה תתקבל בנובמבר רק

זה. לסכום להגיע יהיה
 יתן הכלכלי המצב כי סבור דולצ׳ין
 השנה של במגבית יותר עוד אותותיו

 מדיווחי תורמים מדי-שנה שכן הבאה,
החולפת. השנה

דולצ׳ין גיזכר
מדאיג

ביטחוני בבינוי שחיתות
 הכנסת של המדינה לביקורת הוועדה

 עבו״ חלוקת בדבר מסקנותיה את סיימה
הווע מישרד-הביטחון. על-ידי דות־בנייה

 נמצאו לא התיקים במרבית כי קבעה דה
 להזמנות, זכו שלא קבלנים של הודעות

הדרוש. הטיפול להם ניתן לא כי וכן
 הבינוי אגף כי הוועדה מצאה עוד

ה ההוראה את עקף במישרד״הביטחון
ש־ עבודה כל על מיכרז הוצאת מחייבת

ת 1±2 יקרות דקו
ש מדין־וחשבון נסער התיירות מישרד

 של האחרונה נסיעתו על מארה״ב, הגיע
ה לפי האמריקאית. ליבשת גיבתון חנון

 שמונה בארה״ב גיבתון שהה דיווחים
 את כינס אולם מישרדו, בענייני ימים

 שארכה לישיבה אחת, פעם רק הנציגים
בילבד. דקות 42

 נועדה מה לשם תוהים המישרד ראשי
 שאר בכל גיבתון עשה ומה זו, נסיעה
הזמן.

גיכתון מנכ״ל
לנסוע

 על- לירות, אלפים 10מ- למעלה מחירה
 — הזמנות למיספר ההזמנה פיצול ידי
לירות. אלפים מעשרת קטנה אחת כל

 הוועדה בפני התחייבו הצבא שילטונות
 אגף״ הודיע כן זה. פסול לנוהל קץ לשים

 יחידה הקמת על צה״ל של האפסנאות
עבודות-בינוי. על לפיקוח

סיני פרי

בישראל
 יכולים ליצ׳יה, הסיני המעדן חובבי

 הליצ׳יה מקומית. מתוצרת עכשיו להשיגו
 ב־ ארוחות בסיום המוגש סיני פרי הוא

ל היה ניתן בישראל סיניות. מיסעדות
 בקופסאות־שימורים, רק כה עד השיגו

 בקיבוצי מגידולים מוגבלות, בכמויות או
הצפון.
 מעדן בשוק הופיע ימים כמה לפני

 לירות 8 של במחיר טיבעית, בצורה זה
 בכמויות פירות, 15כ- המכילה לסלסלה

 עתה מגודל הליצ׳יה מיסחרי. לשיווק
 וולקני״, ״מרכז מטעי על-ידי בישראל

בבית-דגן. החקלאית תחנת-הניסיונות

ר ל״י 6.1 ל לדו
למלונ הציע קול משה שר״התיירות

 לדולר, לירות 1.9 של מיידי תמריץ אים
 90כ־ של במשק, הכללי התמריץ לעומת

 משבר על להקל נועדה ההצעה אגורות.
בתיי הירידה בגלל הנגרם המלונאות,

 משנת החל כי הוסיף קול השר רות.
 לירות 2.2 של תמריץ להם יינתן 1975
 סגורה בישיבה נמסרה הצעה דולר. לכל
 פדרמן, שמואל המלונאות ראשי של

 יחד בלוך, ויצחק ליכט קורט ד״ר
מישרד״התיירות. ראשי עם

התמרי הגדלת של הראשונה התוצאה
 למען מסעם את יפסיקו המלונאים : צים

לישראל. טיסות״שכר התרת

דמתחרם
מונ ברמת־גן היהלומים בורסת ראשי

 בן־ המיתחרה, הבורסה ממייסד עים
 לבית״הבורסה. להיכנס מוניץ, ציון
 אצל עובד של בתעודה מחזיק מוניץ
 לכניסה וזכאי ברמת-גן, הבורסה חבר

 ב- תמיד ויוצא נכנס היה הוא ויציאה.
 הבורסה הקמת שרעיון עד אין־מפריע,

מונ שבוע ומזה לריאלי, הפך המתחרה
לבניין. הכניסה את ממנו עים

 חודים 1131?
מיגרש נ<כרה

 מקופת־חולים קנתה תל״אביב עיריית
 מזא״ה ברחוב מיגרש ההסתדרות של

 לירות. מיליון 1.85 של בסכום בתל־אביב,
 ״הדסה״. בית־החולים ליד נמצא המיגרש
ו נוסף, סמוך מיגרש גם תקנה העירייה

״הדסה״. להרחבת ישמשו המיגרשים שני

למכירה רמלה טקסטיל
 במיפעל דנה הכנסת של ועדת-הכספים

כס בקשיים שהסתבך ״טקסטיל-רמלה״,
 דרום- יזמים על-ידי הוקם המיפעל פיים.

הל ישראל מממשלת וקיבל אפריקאיים,
 מענק ועוד לירות וחצי מיליון בסך וואה

 המיפעל הפסדי לירות. מיליון חצי של
 דנה הוועדה לירות. מיליון 3.5ל- הגיעו
פוטנציאליים. קונים של הצעות בכמה

נגד זנבר
ומלמד מירון

 משה בנק־ישראל, נגיד של מקורביו
 למילחמה יצא הוא כי מספרים זצבר

 ונגד מלמד אברהם ח״כ נגד כלכלית
 החבר מלמד, מירון. אליהו עורך־הדין

 ידידו היה הכנסת, של בוועדת-הכספים
 טיפולו דרך אך הנגיד. של ביותר הטוב

 מלמד את הפכה ב״בנק־בריטניה״ זנבר של
מיי מירון ואילו ביותר. החריף למתנגדו

כעורך־דין. בריטניה״ ״בנק בעלי את צג
 הורה כי מספרים זנבר של מקורביו

הכל המוסדות מצב את לבדוק לבנקים
מלמד. מנהל אותם המפד״ל, של כליים

מ מירון את להדיח זנבר של ניסיון
ב נכשל ״בנק-המזרחי״ מנהלי מועצת

רפ־ יצחק המפד״ל מנהיג שעבר. שבוע

מירון פרקליט
להדיח

ל  ראשי על הנגיד בשם לחצים הפעיל א
 מירון עורך־הדין את ידיחו כי המפד״ל,
 מנכ״ל עם נפגש אף רפאל הבנק. מהנהלת

 להציע צריך שהיה מאיר, אהרון הבנק
 הבנק של מועצת״המנהלים בישיבת זאת

 מורכבת מועצת־המנהלים שעבר. בשבוע
 מנציגי ומחציתה מנציגי-ציבור, מחציתה
 את מייצג מירון כאשר במפד״ל, הסיעות

 הישיבה לפני ורהפטיג. זרח של סיעתו
ה ״למיפנח״, סיעת כי לרפאל הודיעו
 המפד״ל של הכלכליים במוסדות שולטת
 תיתן לא מלמד), אברהם הוא (ראשה

מהתוכנית. נסוג ורפאל להדחה, ידה


