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 לא בטוקיו מאק־ארטור במפקדת
 מאשר יותר מלחמתית ד,אוירה היתר,

 קרלטון, במלון השבוע ששררה זו
 אנשים בחל־אביב. רוטשילד בשדרות

 ויצאו, נכנסו שליחים ואנה, אנה אצו
 נערכו שבדיות וצלחות בירה כוס על

 כל ועל המפקדה. דיוני הפוגה ללא
 ,35 כבן אדם ניצח הזאת המקהלה

 אדמדמות פנים ר, ש, של ציאר בעל
 — מוחלט חוסר־התרגשות של והבעה
הסוח הסתדרות מזכיר גוזמן. אפרים

רים.
 נשמטה שהיזמה נדמה היה לעתים

 להמוני ועברה הס,חרים, מנהיגי מידי
 היה ברור פנים, כל על חבריהם.

מפ חנווני — הפשוטים״ שה״טוראים
 — בית מכשירי נעלים, בגדים, לת,

 עוד רבד, בהתלהבות לקרב ששים
 הם הרשמיים. הדוברים מאשר •ותר

 ם־של־ש עת על להלחם עוד רצו לא
 לד,תמי־ השעה הגיעה לדעתם נקודות.

 מר-רות הממשלה. עם כללית דדות
 שאפה שנה במשך בשקט שהצטברה
עווו ספונטאנית גדולה, להתפרצות

 מעשי מוצא מצאו אף אחדים שת.
הב את בשמן ׳והשחיתו לרגשותיהם

 ה״מפ־ בית ממול ״אתא״, בחנות דים
 את שהכרה רוטשילד, בשדרות קדר,״

 עם האחראיים, העסקנים השביתה.
התל לא הקיצוניות, החלטותייהם כל

בש דוקא כי שווה. במידה לקרב הבו
 שר כקודת (כי זו טכסיסית כושר עת

 ביותר רחבות שכבות הרגיזה הקיצוב
הוד בצורת והן הקיצוני בתוכנה הן

 הבינוני המעמד שמחנה נתגלה עתה)
 פילוג מכריעים: ליקויים משני סובל
פוליטית. הנהגה וחוסר פנימי

 — ביותר החזק הכלכלי הארגון
 היסס. — ,תעשיהד בעלי התאחדות

 בעל שיקר, אריה מר הזקן, או נש
 בלתי־מוגבלת, כמעט פנימית אבטוריטה

 תוך (״לודזיה״) חייו מפעל את בנה
 ההסתדרות. עם מתמיד פעולה שיתוף

הסו בידי איפא, נשארה, המהפכה יזמת
 התעשיד, את להשבית ׳שקיוו חרים׳

 סוחרים אולם החנויות. סגירת ע״י
ימשי מסוימים שתעשיינים חששו רבים

 לצרכי והן יצוא לצרכי הן לייצר, כו
שחורי). (שוק הישירה המכירה
 הבינוני למעמד חסרה שני: לקוי
הכלליים, הציונים פוליטית. הנהגה

 הצט-ינו לא ממנו, חלק המייצגים
שתמ במקוריות או במהפכנות מעולם

 לא זה במאבק גם הלבבות. את שוך
 את שתהלום פוליטית סיסמא מצאו

 הסוחרים של המלחמתי מצב־הרוח
 הכנסת את לפזר הדרישה (למשל:
 לאסיפת־ חדשות). בחירות ולערוך

 ונידח קטן באולם שערכו מחאה
 300מ־ יותר משכו לא חפץ״) (״ישה
איש.

 ילחמי לא שהפעם טענו הסוחרים
 דות, הנק בשיטת קטנים לויתורים

 אולם הצנע. שיטת כל לחיסול אלא
 הכללית בשביתה כוחם גלויי חרף

הקט הויתורים את רק שישיגו נראה
למאבק לצאת בכוחם ן א אבל נים,

הממשלה. מעמד את שיערער ה,כרעה
 לעיריות לבחירות כי נדמה באולם

 היו מאשר שונות תוצאות תהיינה
לכנסת. לבחירות

ת מ ח ל הניד מ
קשר, הסובלים שאנשים טבעי'הוא

 יתיחסו הקיצוב כפקידי העתונות מן
 לה ניתן הניר חורגת. בת כאל אניד,
 שבשבוע נדמה שבוע כל קמצנית. ביד

להת אין ולפיכך העתון. יצא לא הבא
 העתונים כנים מ, ש ה׳ מעט שעל פלא

רחוב. כנערי כמעט ביניהם להילחם
 לארץ, שבא ניר טון 6ב־ מעשה

 העתונים כין להתחלק צריך ושהיה
 (שנקבע המקובל המנתח לפי היומיים

 באו מאז). ו״הוקפא״ וחצי שנה לפ.י
 חלק לעצמם ודרשו ו״דבר״ ״הדור״

 יותר). קטן חלק (ולזולתם יותר גדול
 יוסף הד״ר בא כמובן. סירבו, האחרים
 עבור המבוקשת הכמות את והחרים

שיי (במקרה) שהם העתונים שני אותם
למפלגתו. יותר או פחות כים

חול בימי משעורת (תפוצה ״הארץ״
 ל״הא־ (כי חמס צועק טפסים) 22.000 —

 יותר נוח בממשלה, לרוב התומך רץ״,
המת אחרים לעתונים מאשר לצעוק
 מנצל כך האם ממילא). לממשלה נגדים
 את להרוס כדי עמדתו את יוסף הד״ר

? ה״חפשית״ העתונות
ודל בימי משוערת (תפוצה ״דבר״

 של צחוק משמיע טפסים) 23.000 —
 את רק ? ״הארץ״ מייצג מי את לעג.

 כמעט מייצג ״דבר״, הוא, ואילו עורכו.
היישוב. חצי את

 בן ובעליו עורכו שוקן, גרשום
או זאת מה נפגע. ״הארץ״, של 37,־ד

בוח כל את מפא״י תכריח האם מרת,
 (ובעצב, ? בטאוניה את לקרוא ריה

 אותם שמכריחים אחרי — לא מדוע
 של הספר לבתי ילדיהם את לשלוח

י). הזרם
 ״הדור״ מתערב לעדן, לא זה כל

 טפסים). 9500 — משוערת (תפוצת
 אני גדלה״ תפוצתי

 רב לניר זקוק
יותר.
 שתפוצתך לי מנין
״הא שואל גדלה?

 כמובן, (היודע, רץ״
המ המספרים את

 ״הדור״ כי דויקים,
״הא בדפוס נדפס
 עוד היתד, לא רץ״).

 החשבונות ביקורת
 יוסף. ד״ר שהבטיח

מבז אתה מזר, חוץ
 את מדפיס ניר, בז

באו שלך החומר
ומש גדולות, תיות
 גדולים רווחים איר
 חוץ השורות. בין
 לא וזאת — מזה

 — בפירוש נאמר
 את רבים מקבלים
 הכרח מתוך ״הדור״

 ב' או המפלגה) (צו
מפי (המכלגה חנם
 קוראי ואילו צה).

 האחרים העתונים
 (או אותם קוראים
הכות את לפחות

 שהם מפני רות)
אותם. לקרוא רוצים
הויכוח כז&ן עד

 כמו־* לו, שאין —
 הגיוני. סיום בן,
 דבר של בסופו כי

הכל הרי תלוי
 בי הלה יחליט אם השר. בהחלטת

 לקבל זכאי גדלה תפוצתו אשר עתון
העתונים שאר חשבון על יותר רב נייר
הש בקרב (כי מענין תקדים ייצור —

 אחרי הפוך, המצב למשל, בועונים,
 ״העולם תפוצת של ד,מר,םבנית עליתה

החש בדיקת בלי זאת יעשה אם ,זה״).7
 מוזר רושם ההחלטה תעורר בונות,

במקצת.

ק3ק3 לן־ ״■ש ר־ק?״ ו
בקבוק :למדינה בא חדש מנהג

 תוכן את קונה אתה !בקבוק תמורת
 השפ-פרת) או הצנצנת (או הבקבוק

 אחר, כלי לתת עליך הכלי תמורת אבל
ריק.

משנה, למעלה לימדנו יוסף ד״ר
 ורצוי חמרים, וחסרי עניים אנו כי

 אחרי האריזה, כלי את יחזיר ש־לקוח
שר,ריקם.
 ק ר אשר באדם הדין מה אולם,

 שיניים משחת לרכוש מבקש ה ת ע
 לו שאבדה אחד או ;בירה בקבוק או

 ; הריק הבקבוק לו נשבר או השפופרת
? לארץ מחוץ בא עתה שרק אחר או

 ששוחרר חייל לנו סיפר אשר והנה
 עם נלחם אני שבועות ״מזה :עתה

 סיפון, בקבוק, ציצית, בענין המוכרים
 להשאיר רוצה אני שיניים... משחת
 לירה סיפון, בעד לירות חמש של ערבון
 ״הבא מסרבים. ■והם — בקבוק, בעבור
 ומנין לי. אומרים — ריק״ בקבוק

 (כרגיל) דבר, של בסופו כמובן, ?״ אקח
 ובמחיר אחר במקום הכל את משיגים

טובה. לך עושים ועוד אחר
 צעירים בבתים מבקרים בזמן בו

וכ קופסאות פחיות, אשפה, האוספים

 כי השעה״, ״לצו בהתאם באלה יוצא
ער הולכות למי גלם. חומר לנו חסר
 החמרים? את מנצל מי הפסולת? מות

 כולנו כך. כל ברור אינו העניו כל —
 הפסולת את לאסוף יש כי מסכימים

 היא השאלה וצנצנות. בבקבוקים ולחסוך
 כאשר לכל לפנות יודעים מדוע רק

 ושוכחים זה, כגון מבצעים עורבים
ישר, אדם בתוכנו נמצא זאת בכל שמא

כוטאג׳י ואנדה
יפוי״כח. ללא שליחה

 לו שאין טוען כשהוא משקר שאינו
? ריק בקבוק

ה ח לי ש ה ה ד אנ ״3 ו א\ ט ו
 ב־מ־ם פורסמה הבריטית בעתונות

 אכסוטית יפהפיה של תמונתה אלה
 מורחי. וחיוך שחורות עינים בעלת

בוטאג׳י, וא:דה העלמה הביאור:
עומ מחיפה, 21 בת ישראלית צעירה

צלי של במירוץ באוגוסט להשתתף דת
נע זה מרוץ הבריטית. התעלה חת
 וכל מייל״ ״דיילי העחון מטעם רך

לז עומד התעלה את לעבור המצליח
 ראשונה שתגיע האשד, לי״ש. 250ב־ כות

לי״ש. ב־סססז תזכה
 ביי אמיל של בתו היא ואנדה
 (מיסד מחיפה הידוע הסוחר בוטאג׳י,
 לפני ממאלטה לארץ בא המשפחה

 חוף יש למשפחה שנה). 100מ־ למעלה
 מח־־ לרגלי בוטאגי״) (״חוף פרטי
 בשחייה התמחתה שם לוקס סנט
.7 בת היותה מאז

 הארץ, את ואנדה יצאה לאפריל 9ב־
 לב א ישראלית, תעודת־מסע כשבידה

 לה לתת סירבה הבריטית הקונסוליה
 נאלצה היא לבריטניה. אשרת־כניסה

ארב של טיפול ואחרי בפאריס, לשהות
הקונ בידי סוף סוף עלה חדשים עה

המש את לה לאפשר שם הישראלי סול
ללונדון. דרכה כת

לא הפרשה: בכל הפיקנטי הפרט
 מסרבת ביי, אמיל ואנדה, של ביה

 היתר־ לתת שנה, זה ישראל, ממשלת
 את להסדיר כדי לו הדרוש יציאה,
 שהוא הבריטים המפעלים עם יחסיו

 ביי אמיל כתב זו שנה במשך מייצגם.
 העברית, לעתונות ספור בלי מכתבים

וקי הפליה של יחס על התלונן בהם
 הלא• הישראלי המסחר כלפי פוח

יהודי.

תמונת
שבוע ה

רגי היינו פעם
 שהמוציא• לים

 שום• ליסטים
 רג־ והם, תים
 שוכרים נים

 שכיתה. מפירי
ה ת  החזית ע

 הכור־ :הפוכה
 שוכתים גנים

הסוציא ואילו
 הנד - ליסטים

 ״תנוכה״ יות
 - ו״המשכיר״

ם י ר י פ  את מ
השכרתה.

סוחרים בתמונה:
 שופכים נסערים

 הבדים על שמן
 (רח׳ ״אתא״ בחנות

,  תל־אביב), הרצל
השבי את שהפרה

תה.

קאופמן . תצלום
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