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 שנטשוהו אלה עם מפגישה הזמנית תו
משבר. בשעת

ה מי בלבו. התעוררו מרות שאלות
 ? בציבור האימון״ ב״משבר העיקרי אשם
 כל את קלט למופת, באומץ־לב הוא, הרי
 — כשלונות על בגבו וחיפה הזעם הצי
 הממש־ הרי משרדו. כשלונות על רק ולא
המ של הכלכלית דמותה את צבר, ע לד,

 השחורה. העבודה את עשה והוא דינה,
 את לבלום דרסטיים, באמצעים בידו׳ עלה

 ה- את ולהוריד האינפלציה גלגלי דהרת
הממש זאת זקפה מאמציו לאחר אינדכס.

הר במזרח וכשהמאורעות חשבונה. על לה
בש הגלמיים במחירים לעלייה גרמו חוק

אשם. הוא — העולמיים ווקים
ל לא המשברים׳ ככל המשבר, אולם

 ונפשי) פנימי הוא אם (אף עומד עולם
חדשים... אפקים נתגלו ובינתיים

״דפק״ הכל אפון:
 בידידו, חודר מבט נעץ העצבים רופא

 שבא האספקה, במשרד השפעה רב פקיד
גרידא. נימוסין ביקור לו לערוך

 להעריך ״כיצד הפקיד׳ אמר ידעתי״׳ ״לא
 ״אל :המורח תושבי של הנאה האימרה את

מחר לעשות שאפשר מה למחר, תדחה
 כך כל היה האושר ונכשלתי. — תיים״
התמרונים״. אשמים זאת ובכל קרוב.

חב גוייסו לתמרונים. גויים לא הפקיד
כשלו גוייסו הצרה: כל טמונה וכאן ריו

 לא ״דפק״. והכל הפקידים של אחוז שים
 באספקה. הפרעות היו ולא לחם חסר

 בצורה להסתדר אפשר אם אומרים: ועתה
המנופח? המנגנון בכל היה צורך איזה זאת,

 האספקה משרד את לפרק ההחלטה עם
 האחראיים. הפקידים בין מבוכה התעוררה

 החדש השר על שהוטל הראשון התפקיד
 וההצלה הרווח ולפתע המנגנון, טיהור היה
הממ התפטרות אחר. ממקום לפקידים באו

הת והלבבות — שנה״ אלפיים ״לאחר שלה
חדשות. בתקוות מלאו

בסי ההצלחה נפלה זה ״כשלון״ לאחר
 רופא נענע התמרונים. בשעת האספקה דור

 מעין מסובך ״מקרה ואמר: בראשו העצבים
שלי״.״ הפרקטיקה בכל לי אירע לא זה

,קרון? עמוד
המו לוחות על שהופיעה גדולה, מודעה

 נוגים הרהורים מעוררת בתל־אביב, דעות
 שנות ״חמש ושב. העובר של בלבו למדי

״קנס לירות 2500 בצירוף מאסר ! — 
 ובראש אדום. בצבע כתובת מעליה זועקת

 ״בנינו — אדום בצבע ושוב — המורעל־,
 וכו׳ בצע״ שרודפי כדי דמם את שפכו לא

 כי מיד, ולמד לקרוא ממשיך אדם וכו׳.
השחור. בשוק כאן המדובר

 דברים אלא אינם אלה שכל מתברר,
 וודיסלבסקי, מרדכי נגד הדין פסק מתוך

ש על מאסר חדשי 18ל־ שנידון הסוחר
 ).676 הזה״ (״העולם בד. מטר 150 העלים
 על ביקשה הממשלתית׳ המודיעין לשכת

 למשמעות רב פרסום לתת זו• מודעה ידי
 היא זו ומודעה וישמעו״ ״ויראו החוקית

ה השוק נגד התעמולתי מהמסע חלק רק
שחור.

 לדין, הובא עבירה, עשה וודיסלבסקי
 תולדות הסוהר. לבית ונשלח חייב נמצא
 שככל מלמדים, החברה של והאטיקה החוק

הבי מיפי התרבותית האנושות שהתרחקה
 רגש את בקרבה לחסל ביקשה כן ניים

ה בתי את אפילו העבריין. כלפי הנקמה
ל להפך המודרנית החברה מבקשת סוהר
 כאן ואילו תגמולי. במקום חינוכי מוסד

(ה הכללי למסע תעמולה לעשות כדי —
 את הצדיקו — השחור השוק נגד חיובי)

 שהנידון ובעוד המטרה, למען האמצעים
 מובאים (ובינתיים הסוהר בבית כבר יושב

 השתמשו המשפט) לבתי אחרים עשרות
 קלון. בעמוד ושמוהו כבודו את השפילו בו,

המו לשכת אך ענשו על בא כבר הסוחר
לו... סלחה לא עוד הממשלה של דיעין

 ה־ מתמרוני נפקדים אחר בסריקה
 ליל בחצות חיפה שוטרי נקלעו צ.ה.ל.
 קיוב ובעל כניסות שש בן ענק לבית
 אלא ברירה היתד■ לא דירות. למאה

לש מנת על השכנים אחד אצל לצלצל
ש לאחר ״הקליינט״, של לכתבתו אול
 ראש בדלת, צר חריץ נפתח ארוכה עה

 הציץ למחצה רדומה ישישה של שיבה
 — פקיד גר נאן : בזעם וקרא החוצה

נפ לא הדלת ! שחור שוק כאן ואין
שוב. תחה

 הופיעו שבוע אותו רגעי. טרוף
המש 14 עם בקשר הערה דברי ב״דבר״

והש טירוף ״בימי בעבירה. שנתפסו קים,
לע נתפסו בארץ השחור השוק תוללות

 משקים 14 חולשתם בשעת רגעית בירה
 העתון מתקיף זו הקדמה לאחר חקלאיים״.

 ממשיכים שהם על האחרים העתונים את
 ממתקים ״עושים הזה, הענין על לכתוב

 כי באמרו׳ העתון צודק לכאורה מהענין״.
 ענין על הדיבור את להאריך מקום אין

כאשר — סוף סוף ברור. די כבר שהוא

 להוסיף מקום עוד אין לדין, עבריין מובא
 אלא מהענין. ממתקים״ ״ולעשות קיטרוג

בצו המדינה נוהגת וודיסלבסקי שבפרשת
״ממ עשתה המודיעין לשכת הפוכה. רה

 כי מסביר׳ אמנם ״דבר״ מהענין. תקים״
 (נסיבה רגעית לעבירה נתפסו המשקים
ה העתון, של הקטרוג עצם אך מקלה),

 על לדבר מרבים שאחרים בזה עוול רואה
 לקו גלויה סתירה היא המשקים׳ עבירת
 יש כלל בדרך כי (אף המודיעין, לשכת
 ב״דבר״ המתפרסם מאמר בין רב דמיון

המו לשכת ידי על לפרסום שנמסר וזה
דיעין...)

קומקום״ ״מיבצע
ו יראה ״בבל הם חשמליים קומקומים

 נעלמו כבמטה־קסמים בחיפה. ימצא״ בבל
קומ כי מאד אפשרי כמובן, ? לאן כולם.
או השחור, לשוק ״הסתננו״ רבים קומים

״הש מהם מאות כמה כי הוא ידוע לם
יגור. ב״.קיבוץ תקעו״

מז להיפך׳ כלל. סוד בגדר הדבר אין
 עלה כי בכך מתגאה יגור קיבוץ כירות
לקיבוץ שהגיע חבר לכל להעניק בידה

 הפרטי. לשמושו חשמלי קומקום 1948 עד
 נסתיים קומקום״ ״מבצע י) מאות (כמה

 חבר רצינות בארשת סח בהצלחה, אצלנו
שלי תרצ״ו, (מאורעות הקבוץ. של וחיק
)הקומקום יחי — ועתה — פלי״ם, חות, !

הח מסוימים קבוצים כי מתלחשים אגב,
 — השנה סוף עד לחבריהם להעניק ליטו

 חשמלי מקרר מנורות) 8( רדיו מכשיר
 חפשית נסיעה ו...כרטיסי (״וסטינגהאוז״)

הבינעירוניים. בקוים

11 ארצנו
 — (״הבקר״) זכאי עזרא היבואן זוכה

מח בבריאותן, נפגעו האמהות —
המש (״על לילדיהן לקוייה אספקה מת

 חן תמצאי שלא ייתכן — — — מר״)
 יברח ששמעון ייתכן ראובן, בעיני

 לוי אך מטר, 100 במרחק אותך בראותו
ד את ויבקש לרגליך יפול (״לאשה״) יי

ה-------- ביי שה ,45 בת מסתננת, ער
בסביבת נעצרה מרמאללה, השבוע גיעה

---------(״מעריב״) האזעקה בזמן יפו
כתלי בין התעופה את להגביר יש

חו---------(״חרות״) הספר בית ל ש נ
מישראל לבריטניה פרחים זרי

ב------(״חרות״) כ נשך אופניים רו
 ״ראפורט״ לרשום שביקש תנועה שוטר

מ־ נלקח השוטר תנועה. עבירת על נגדו  ל
 לכלא. - הנושך והרוכב גךדוד־אתם

סיגריה השליך — — — (״מעריב״)
י----------(״הדור״) פרדס והדליק ת ש

 אשפה בפח נמצאו אדם גולגלות
 ילדים ידי על ירושלים, קוק, הרב ברחוב

(״הבקר״). בשחקם

 בקרב שהוכרע אחרי שנתיים בדיוק
 ושיניים סכינים כידונים, של אכזרי מגע

 הדרך את שהבקיע מכות״, ״עשר מיבצע
 שבאה המסיבה נתקיימה המנותק, לנגב

 ימיו מספר אשר תמרון־הסתו את לסכם
היסטורי. מיבצע אותו ימי כמספר היה

 האר־ :דבריהם את נשאו אנשים שני
 מם׳ לחייל שהיה גבר,־המצח כיאולוג־לשעבר

 ומשך פסוקי־תנ״ך שציטט המדינה, של 1
 אדום־ ר,בטחון, ושר ; השחור שפמו בקצות
המפ המקח־וממכר מן עייף ועצבני, עיניים

בממשלה. לגתי
 לשני כיאה אחת, בשפה דיברו השנים

 מזדהות בטחון בעניני דעותיהם אשר אנשים
הר דבריהם עוררו זאת ובכל רבה. במידה
שונים. הורים

דץ יגאל  של הצבאי הצד על עמד י
שהו התיאוריה את הצדיק לדבריו, התמרון.

 את לידיו הוא קיבל מאז לצבא כיסוד נחה
חיל״העתודות. עקרון :הרמטכ״ל תפקיד

 והשבדית, השוייצית הדוגמה על הצביע הוא
 המלך דויד לימי גם חזר לארכיאולוג וכיאה
ישראל״. לאוהליו ״איש

 על מקצועיים ויכוחים להיות יכולים
 של תפיסוח־יסוד ועל צבאיות תיאוריות

 : ויכוח יתכן לא אחד דבר על משטר־ונוהג.
ש למדינה  לא מובן זה דבר יעיל. צבא דרו

 שלטוז־כיבוש על החולם למיליטריסט רק
 לפאציפיסט גם אלא עברי, אדונים גזע של

יש מדינת תבואנה הימים באחד כי ד,מקדה
 מרחבי. איחוד של בברית ערב וארצות ראל
 תהיה לא אם תתגשמנה לא המטרות שתי

עצמה. על להגן מוכנה המדינה
החייל. של תפקידו זהו

 המקבל חייל, אינו בךגוריון דוד
 מעמדו פיהן. על לפעול ומחויב הוראות

 הנאלץ הרמטכ״ל, של מזה מאוד שונה
 הנקבעים המדיניים התנאים בתחום לפעול

ריון דוד אחרים. ע״י  במידה אחראי בן־גו
המ את שיצרה המדיניות לעיצוב מכרעת

הנוכחי. צב
 ובנוסח רב־משמעות בחיוך אמר, הוא

 גיסטה לעשות כוונה היתר, לא :דיפלומטי
ו (הדן או״ם כלפי צבאית  האלף הפעם ז

התמ הפגין אם אך העברי־ערבי), בסיכסוך
 טוב ישראל, של הצבאי כוחה את רון

הדבר.
 את לשאול יש ראש־הממשלה ולגבי

 אין האם : לרמטכ״ל להציגה שאין השאלה
 בכלל שיש לכך במידת־מה אחראי הוא

? כזאת בהפגנת־כוח צורך

 היא ״המלחמה :אמר גרמני גנרל
 בא אחרים״. באמצעים המדיניות המשכת

״המל :דבריו את ותיקן אחר גרמני גנרל
המדיניות״. של פשיטת־רגל פרי היא חמה

 שלא זה על בטרוניה לממשלה לבוא אין
 ירושת את שנתיים תוך לחסל הצליחה
 דור במשך נצטברה אשר והאיבה השנאה

 הרבה בטרוניה אליה לבוא יש אך שלם.
 היא :פשוטה יותר הרבה מעשית, יותר

 לצעוד כדי אחד מדיני מעשה אף עשתה לא
זה. בכוון זעיר צעד אפילו

 ממשלות עם לדבר מה שאין אומרים
 עד להאמין ימשיך שרת שמר (למרות ערב
 ערום שועל אותו של בכנותו ימיו סוף

 אולם הדבר. הוא שכך יתכן ברמת־עמיח.
עש בין ערב, ארצות שבכל ל־אמין קשה
 אר־ ,אינטריגות של בים נפש, מליון רות

 מעיסים ספליות־אויוזיציה, גוני־מחתרת,
 נפש אף אין מנוצלים׳ מעמדות מדוכאים,

אזיו מוכיה שהיתה אחת חיה  של למילה ל־
ו שמילה האמינה לוא — הגיון  נאמרת ז

בכנות.
פוע תחנות־רדיו תריסר מחצי למעלה

 מנהלת איוה מרו אחת אף בישראל. לות
 מעבר ענין לעורר המסוגלת רצינית תעמולה
לגבול.

המ של דאינסוריים לגבולותיה מבעד
 של בלתי־פוסק זרם פנימה חודר דינה

צה. ו הזז חדר לא ערבי כרוז אף מסחיייס.
 אין רעה. מדיניוודחוץ אין למ״״זלה

 רוצים אין אם — חוץ מדיניות ל 1בכי לה
אי לכבד  הנישאים נאומי-מליאית זה בתו

או״ם. של באולם־הדיבורים פעם מדי
 יתכן מצחיק. היה לא התמרון

 במלחמה״. ״משחקים שכאן חשב שמישהו
 בתנאים כי :מאד רציני הדבר טעה. הוא

 דבר, של בסופו המלחמה תהיה הנוכחיים
בר מונחת שהיתר, ה״פצצה״ בלתי־נמנעת.

אמתית. פצצה הימים, באחד תהיה, חוב
ם שמעטה ככל כי ו י  במשרד העבודה ה
 הב* במשרד העבודה מחר תרבה כן החוץ,
טחון.

השיחה לסיום מחכים ורוקח ברנשטיץ :הדלת לפני
לתורו פרץ ...מחכה

הזה״ ל״העולם מיוחד — קאופמן ה. צילומים:

. ד675 מנד הזה״, ,העולם


