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פעולת כי הרושם, יש הגלגל
הלי־ להבראת הממשלה הכלכלי

״מעגל על־ידי שלנו רה חוזר
למכ הגיעו, ההוזלות״

וי עליהם. להתגבר אפשר שאי שולים
ף דב ד״ר של תורו ס ו הנ ליצרני י
 בעלי־ של אחרים סוגים יעודד עלים

 מענף חבריהם בעקבות ללכת תעשיה
 למנוע יצליחו כי לשער, ויש הנעלים
 אפילו תוצרתם, של נוספות הוזלות

וי מפעליהם. .בהשבתת לאיים מבלי
 הרכבת לפועלי ההסתדרות של תורה

הו שכרם אשר ד,צמריות, והעבודות
 השכר הקפאת של לעקרון בניגוד עלה

 הוא גם — תוספת־היוקר והפחתת
לפו קודם־כל נוספים׳ ויתורים מבשר

עוב של שונים ולסוגים המתכת עלי
הקונ (פועלות ׳נמוך שכר מקבלי דים

וכדומה). פקציה
 היא כלכלית תנועה שכל ומכיוון

 בהכרח האלה התופעות יביאו מחזורית
 שוב כלומר במחירים, מסוימת לעליה

הלי של בכוח־הקניה מסוימת להפחתה
רה.

 הוא כך. על יצטער בישראל האזרח
 באהבה) תמיד לא כי (אם עליו קיבל

 ואת והקיצוב הפיקוח של הגזירות את
 הוא ושיווק, וייצור יבוא על ההגבלות

 וההתרוצצית השאלונים כל עם השלים
 התלושים שיטת ועם לפקיד מפקיד

 הגלגל עיכוב לשם הכל — המטרידה
הלי של הערך וייצוב האינפלאציה של
 אשי את בסכנה מעמידים ועכשיו רה•

 מירוץ יחזור כי סימנים ויש הושג
ההתייקרות.

י קרה מה

שהסתדרות פעם כל בעלי
ע צו ק מ לחתום עומדת העובדים ה
ם טי ח התאח־ עם ההסכם על ״ע

ף״ ס בד התעשיה בעלי רות כ
היו תוספת קביעת בר

סע קמה האינדקס, לשינויי בהתאם קר
 הפגנות עורכות השמאל מפלגות רה׳

הש שב״סיבוב היא, והתוצאה ושביתות
 והאיג־ ההסתדרות קצת נרתעה לישי"

 היוקר מתוספת שההפחתה כך סודר דקם
 לירות שתי בשיעור הפעם היתד, לא

 בשיעור אלא הקודמות, כבפעמים וחצי
בלבד. גרוש תשעים

בשי החיים הוזלו לא באמת האם
 שהחיים מודים הכל י מזה רב עור

וה הקיצוב על נוסף כי יותר׳ הוזלו
 הסחורות הורידו המזון במצרכי הוזלה
 בריהוט בהלבשה, המחירים את ״לכל״

המש התקציב של אחרים בסעיפים וגם
פחתי.-

עבו אשר יש האינדקס. לפי ההפחתות
מעבי אשר ויש בקבלנות היא דתם

 בצורת ההפחתה את להם מחזירים דיהם
שימ ובלבד נוספות״ ״שעות או הענקה

לעבוד. שיכו
 בבנקים שהפקדונות הוא פלא לא

 בעשרים האחרונה בשנה עלו בישראל
 בעלי־ר,מקצוע הם רבים לירות. מיליון

 בכסף״. לעשות מה יודעים ״שאינם
 והיו מפוארות דירות לעצמם שבנו היו

בבנק. כספם שהפקידו
 את להקטין הממשלה של מאמציה

 עלו המקצועי הפועל של העבודה שכר
 של מספרם מיעוט מפני — בתוהו
 אפשרויית ריבוי לעומת המקצוע, בעלי

 נעשית לא כי הוא, גלוי סוד העבודה.
 פעילה, שום השונים העבודה בענפי
 של חדשים קאדרים הכשרת של כמעט,

לעבו נשלחים חדשים עולים מומחים,
 מצד נטיה כל אין אבל שחורות, דות

 בסוד ולהכניסם לקרבם בעלי־ד,מקצוע
הת תהיה שלא כדי — מקצועותיהם

חרות...

 אחד צד עוד יש אבל סיכסוכיס
בין הסיכסוכים : למטבע כין

ם קני ס מ.פ. של שונים עסקנים ע
למר היה׳ נדמה א״י.

המז ר, ק י נ א י ב ו ל שפנחס עין, אית
שהו העובדים, הסתדרות של הכללי כיר
 לעגלתו הפועלים את לרתום עליו טל
 בהתנגדותה רק ייתקל יוסף, ד״ר של
 לא אבל השמאלית. האופוזיציה של
 למשל, הרכבת, עובדי שביתת הדבר, כן

 להיסוג ההסתדרות את הכריחה אשר
ביז פרצה השכר, הקפאת של ד,קוו מן

א של מתו ב , א י ש ו  מפא״י מנהיג ח
בחיפה.

 החדשה הפנייה פשר הוא זה אולי
 לקי־ להצטרף מפ״ם אל בן־גוריון של

 את לנהל קשה כי רואה, הוא אליציה.
 שיטת לפי העובדים בהסתדרות הענינים

 כה כשחלק השכר׳ והפחתת ההוזלות
באו נמצא מפ״ם כמו בהסתדרות ניכר

פוזיציה.
 אל גם בן־גוריון פנה בזמן ובו

 המסחר, נציגי כלומר הכלליים, הציונים
 בקריאה .הפרטית׳ והחקלאות ד,תעשיה
הח נתעורר מיד לקואליציה. להצטרף

 הוא אלא ״לשמה״ איננה כוונתו כי שד,
 שתח־ הדתית החזית את להזהיר רוצה

הממש מן התפטרות ב... מלאיים דל
להי ומזומן שמוכן מי שיש מכיון לה,
 היא ההצעה אם אבל במקומה. כנס
האזר החוגים של תשובתם תהיה כנה,
 להשתתף מוכנים יהיו הם כי חיים,

כל מדיניות תותווה אם רק באחריות
 היזמה את תעודד אשר חדשה כלית

 לפועלים רק לא חופש ותתן הפרטית
העבודה. לנותני גם אלא בעלי־המקצוע

 את מעוררת ■השכר שהפחתת אלא
 מפני השכירים העובדים התמרמרות

וב בפקידים רוב על־פי פוגעת שהיא
שכ אשר מוסדות׳ של קבועים עובדים

פו ואינה גדול׳ אינו וכה כה בין רם
הכ אשר המקצוע. בעלי בפועלים געת

 שאינם כך מסתדרים הללו גדולה. נסתם
המ הכנסתם לפי הכנסה מם משלמים

את מהם מפחיתים אין וגם משית
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ר ת סנ פ  היתד, מיוחדת חווייד, ה
ה אנ סי  ב״או־ הקונצרט למבקרי מ

 בתל־אביב, שם״ הל עצמו מציג
 לראשונה הופיע שבו

 רבים מסיאנה. הפסנתר הקהל לעיני
 לני להאזין רק לא באו המבקרים מן

ק ד ■ו ר של גינתם א ה ב, ו י נ י נ פ
נ י ב ו ר ־ ר ב ר א והגב׳ ן מ צ ל ז

 הפסנתר את לראות אלא ן, י י ט ש
ומ ארוכה ביוגרפיה לו יש שכן עצמו,
ר מר רתקת. ב ר , א י מ ר  ״חתן״ כ
 בסיפור־דרמתי הקהל את ריתק הערב,

 לידיו. הגיע וכיצד הפסנתר תולדות על
 נתגלגל כיצד הקהל בפני גולל הוא

 האיטלקי המלך של המפורסם פסנתרו
המע ל״מדבר השלישי עמנואל ויקטור

ההיס המערכה לפני קצר זמן רבי״,
 הגנרל בפקודת באל־עלאמיין טורית
 בהיותו עוד בו שחשק רומל, הנאצי

הפ את ל״הצניע״ כדי המלך. בארמון
 ללא עד לטייחו רומל ציווה הזה סנתר
 הפסנתר נתגלה הזמן במרוצת היכר.

מוסיק ל״מוקש משל המדבר, בחולות
הגרוט למחסן הגיע פלא ובאורח לי״

 יהודי סוחר קנהו שם בצריפין. אות
גלגולים ולאחר פרוטות, 900 של בסך

לונל ר הקו עז ץ אלי ל ם מרגו מי ל עו תי ח מנו ל

 אליעזר הקולונל של ארונו ליד צ.ה.ל. אנשי של משמר־כבוד
 שהובא הראשונה, העולם כמלחמת הגדודים מפקד מרגולין,

כרחובות. לקבורה מאוסטרליה
פשיטיצקי מ. :הצילום

 ששיפצו, כרמי, לאותו הגיע סוף לאין
 לתפארת, פסנתר אותו ועשר, טיהרו

 לתקופת זכר — מקסים עוגב צליל בעל
הריניסאנם.
 הפסנתר על עליו שנגזר כנראה

 עומד שהוא ומספרים בנדודיו, להמשיך
 ואולי להוליבוד, הקרובים בימים לצאת

 בארה״ב. המאוחדת המגבית בשירות אף
וכיסים... לבבות שיעורר עליו חזקה

 בתל נפטר טובה בשיבה יהודה רבי
ר  והמחנך, הבלשן אביב ז"ל גו

העברים, המלונים מחבר
גור־גרזובסקי. יהודה רבי

 )1862( תרפ״ב בשנת נולד המנוח
 ברוסיה, פינסק שבפלך פור,וסט בעיירה

 למד ישיבות. וראשי רבנים למשפחת
 לווילנה בעברו ולוז׳ין. לוצק בישיבות

 ארץ־ ישוב רעיון למען לפעול החל
 ויסד המשכיל הנוער בקרב ישראל
 בתרמ״ז ירושלים״. שערי ״שומרי חברת

 חקלאי. פועל זמן־מה והיה ארצה עלה
 במושבה ההוראה למקצוע עבר אחר־כך
 לאשר, נשא שם (עקרון), בתיה מזכרת

 ספרי־לימוד חיבר ניימאן. רחל את
 הבארון. במושבות בבתי־הספר שהונהגו
 ובהוצאת במאמרים ב״השולח״ השתתף

הספ במקצוע ספרים בתירגום ״תושיה״
 ממיסדי היה ליפו בעברו היפה. רות

לא והצטרף לבנות העברי בית־הספר
משה״. ״בני גודת

בנק לעבודת עבר הוראה מעבודת
בבי אב״ב סניפי מנהל ושימש אות
 הוא זה בתפקיד ביפו. ואחר־כך רות

 ולהתרחבותה קרקעות לגאולת מסייע
תל־אביב. של

 לעבודת הקדיש הפנאי שעות כל
 (ביחד כיס״ של ׳׳מלון חיבר בלשנות,

 רוסי־עברי, מלון קלויזנר), י. ד״ר עם
 מלון ילין), דוד ר׳ עם (יחד עברי מלון

 עבד האחרון יומו ועד לועזיות׳ למלים
 העברי המלון של והרחבתו שיפורו על

 הכרחי שימושי ספר כיום שהוא שלו,
עברי. בית בכל

 של מפוארת דמות היה גור יהודה
 כאחד, הספר ואיש המעשה איש חלוץ,
 הארץ בבניין רב שחלקו ומתמיד׳ שקדן

דו העברית. והתרבות החינוך ובבניין
 את ויברכו המנוח את יזכרו רבים רות

העברית. הלשון ממחיי כאחד שמו,

ס י ר ת נ ס 9
 גדול במבחר — ידועות מפירמות
ש״יי ת״א, יון, את וסטרמן רח׳י

ז״ל פנחסי שמחה
לישראל) ההגנה בצבא (מ״כ

 נ4.10.28ב־ נולד סבא. כפר בן
לאטרון בחזית נפל אביב. בתל

.25.5.48ב־

כותבים נו,;רא3
ישראל״ ״קול

כצפת ;שמע אינו
 תמהים בצפת הרדיו מקלטי בעלי

 הש־ שרות שהנהלת העובדה על מאוד
הל את לתקן אמצעים נקטה טרם דור
 אפשרות שום נותן שאינו החמור קוי

 החל בערבים ישראל״ ״קול את לשמוע
 השידור. סוף ועד 6 — 6.30 משעה

 כל ואין העצבים את ממרטות ההפרעות
המשו לתכנית להאזין בהתאמצות הנאה
בש בה בערבים ישראל״ ״קול של פרת
 המקלט כפתור את להזיז שמספיק עה

 והנך מילימטרים וחלקי במילימטרים
מבי החל הערביות התחנות את שומע
התי המורח תחנות ושאו דמשק רות׳
 ? הזה המוזר למצב תקנה אין האם כון.
 לב תשים הרדיו שהנהלת מקווה אני

 ישראל במדינת נמצאת שצפת לעובדה
 את ממלאים אנו שכאלה אזרחים ובתור

 למך, ;עלינו המוטלים החובות כל
? הזכויות את מאתנו ישללו איפוא, זה,

לאלתר. תיקון מחייב המעוות
ורדיו מוזיקה חובבי בשם

זלץ אלחנן
.17 ד. ת. צפת׳
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