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 הפועלים, מעשרות אחד גרם, רחב נמל
 המוקדמות הבקר משעות כבר שהצטופפו

 חיפה, עירית של המידות בנין ליד
 תססו הידיים רחב הישיבות באולם

 מכוסים שולחנות סביב מיעמותיהם, את
,(אדום בד ( העיריה. מועצת נבחרי 21 !

הסי בין המיקוח ארך ימים חדשיים
 החריפו זמפ״ם מפא״י בין היחסים עות,

 עם במו״מ פתחה שמפא״י כך כדי עד
־;הכלליים. הציונים

פז שולמית סמלת רב
...וצעירה את יפה אם

 עפ״י ״ציון״ במלון נערכה הפגישה
חושי. אבא הזמנת
 התופסים מפא״י, ופקידי וכה, כה בין
 קראו העיריה, פקידות בצמרת עמדות

 ועד של מיוחדת לאסיפה העובדים 300 את
ו העיריזי) חשבון על :(הזמן הפקידים
 של המקצועיים ״האינטרסים כי הצהירו,
 — מפלגתיים מיקוחים לכל מעל העובדים

 : המטרה משמר. מכל עליהם לשמור ויש
ה לנוכח בעיריה, מפא״י עמדות שריון

 בתוקף מפ״ם, לאנשי מסירתן של אפשרות
המפלגות. בין ההסגם

״אלך לא ״אני  מפא״י פקיד רטן !
אכ — תצוד, המפלגה ואם עמדה, בעל
שביתר״ ריז

 והענינים — חושי אבא את ״הסירו
״יסתדרו תע מפ״ם,שניהלו אנשי אמרו !

 החזק״ ״האיש נגד חריפה אישית מולה
הבחירות. בעת מפא״י של

 אחר ילכו כי החליטו, הקומוניסטים
 מי עם ילכו כי פסקו, והדתיים מפ״ם.
 התסבוכת בשבת. התחבורה את שיבטל

שלמה. היתה
הי השבוע, שהתכנסה העיריה, ישיבת

 ברור, היד■ לכל מבחוץ. ושקטה שלוה תד■
 — הקלעים מאחורי סודרו הענינים כי

ך המפלגות טבחי בשלו תבשיל איזה אולם
הי 13 : ביותר מגוחך היה התבשיל

 : של היו חושי אבא בעד שהורמו דיים,
 ״בת ״המשביר״ בונה״ (״סולל מפא״י
 ״אנטי־קלריקליזם!״) (״פלמ״ח, מפ״ם הרב״)
אופ היא ״דת השלום״, (״עצומת מק״י
 האימפריליזם!״) לשכירי ״בוז — יום״,
״שבת (״שבת, דתיים לכל!״) דתי ״חינוך !

 איך העיריה, שמש אמר אבא!״ ״מסכן,
ז ילדים הרבה כך כל עם יסתדר

חיים דרכי
באמרי□□ נמצא המזל

היתד, 1940ב־ לרומניה היסלר כשנכנס
מו היו רבים רומנים כי אף .20 בת ליזם
 הבלונדית לשחקנית-התיאטרון לסלוח כנים

הירו העיניים בעלת והכשרונית, הגבוהה
 השעה שהגיעה הבינה יהדותה, את קות,

אחרת. בארץ מזלה את לחפש
 מצאה היא באמריקה. — נמצא והמזל

 בסרט הופיעה בהוליבוד, דרכה את בנקל
 בברודוויי, לשחק עברה מארכם׳ האחים עם
 דבר, לד, חסר לא : עליה לאמר שיכלו עד

 אחד יימצא: זה וגם עשיר. בעל מלבד
 הנמנים גרבי־ד,ניילון מלכי דיופון, האחים

 ביותר העשירות המשפחות תריסר עם
 הגבוהה בבלונדית התאהב בארצוודהברית,

 מעטות שנים כעבור כשמת לאשה. ונשאה
דולאר. מליון 8 של קטנה ירושה לד, השאיר

ול מחייה ליהנות ליזט יכלה לכאורה
 אולם לחיקה. שנפל ההון את בשקט הוציא

או הדם מני(  לה נתן לא התוסס היהודי) הרו
 שנית נישאה לפאריס, נסעה היא — מנוח

 למצוא החלה כשאך וריא. בשם לצרפתי
 כי לד, נודע העליזה בפאריס מנוחתה את

 היא לישראל. מרומניה הגיעה משפחתה
 שלה, העצומה הגארדרובה את איפוא, ארזה,

 האחרונים, הפאריסאיים המודלים מאות על
עש בילתה כאן רימון״. ״גת למלון וטסה

 התהלכה משפחתה, את ביקרה ימים, רה
 שחקנית ידידת-נעוריה׳ עם הים שפת על

 אחריה והשאירה פולרסקי, נינה לי־לה־לו
 שנית לחזור והבטחה פריסאי בושם של ריח

השנה. באמצע

״ ! •קדח ״□רגינטית
שד,יכ־ אגדה נפוצה וחצי שנה לפני

המ באחד :הח״ן חיילות בין גלים תה
ב פתקה נמצאת מאמריקה החדשים עילים
 למוצאת תביא אשר בקור, כרטיס צורת

 החיילות היו רבות לבה. משאלות כל את
ברא נדו אחדות בכיסים, לחטט שמהרו

בוז. של צחוק וצחקו למחפשות שן
 רב פז, שולמית היתד, הצוחקות בין
בנובמ 25 ביום השרותים. באחד סמלת

 מעיל שולמית קבלה שעברה השנה של בר
 את לחפש מהרה היא ציוד. במחלקת חדש

ה את כשהוציאה המעיל. בכים החגורה
 בקור כרטיס פתקה, לארץ נפלה חגורה
 היתר, נובע בעט ועברית. אנגלית הכתוב
 ״אם הערה: ד,בקור כרטיס על כתובה
למספר...״ צלצלי ויפה את צעירה

 בדמיונה ראתה היא היססה, שולמית
 חיילת אצל הרפתקאה המחפש רודף־נשים

ול בה הפצירה לשרות חברתה צעירה.
 לצלצל צריכה החברה, היא, היתד, בסוף

 מונוסון פרד שמר לה: נודע שם בעצמה.
לפ ארמון מלון את עזב כבר מבוסטון,

לאמריקה. וחזר חדשיים ני
מונו־ מר של לטיבו שאלה שולמית

 לכתוב מיהרה ששמעה, ואחרי זה, סון
 אשר מסצוזטס, במדינת לבוסטון, אליו,

 לא ובאנגלית ידה, בכתב הברית. בארצות
 להגיד לה היה אשר את אמרה רהוטה,
 שתמצא האמינה לא כי בתמימות, וסיימה
 למצוא כדי בכיס, שמה ידה ואת פתקה

החגורה. את
 ,1950 לדצמבר 28 יום שתאריכו מכתב

 לשולמית 'השיב בפלורידה, מפלם־ביץ׳,
 חכיתי יקרה, ״סרג׳נטית :ארוכה תשובה
 לכמה בתשובה מכתב סוף סוף למצוא

 נראה מעילים... בכיסי ששמתי פתקאות
 מאד. כנה את ובפרט התכונות, כל לך שיש

 מפקדתך, את תשאלי אנא — עצמי על
תר, סגן־אלוף  ואת ידין גנרל את או ו

 לך ויספרו עלי תשאלי ממשלתך. ראש
חמ נחמדה, ומשפחה קרחת בעל אדם על
 .14 בן הוא ביניהם שהגדול נערים שה

מאו חבר ואני פעמים הרבה בארץ הייתי
 הקולונ־ ע״י וכובדתי הח״ן צבא ע״י מץ

 עבודתי עבור ישראלי בכידון שלך לית
 את לשמוע עכשיו אחכה צבאכם. למען
 — ועוד ועוד רצונותיך. ואת בפיך אשר
.מונוסון״, פרד שלך

 את היטב עכשיו מחשבת פז שולמית
לש חתמה ראשית, לבקש. בדעתה אשר

עש בגיל אבל הקבע, בצבא נוספת נה
ב מחלט שינוי להגשים עוד אפשר רים

 לחשוב עליה הפעם שתענה לקני חיים.
לל סטפנדיה, מאוד רוצה היא פעמיים.

 אם ״נראה טייס, אולי מועיל, משהו מוד
אומרת. היא אהלים״ ואז ויזה אקבל

 לשר היטב הידוע מונוסון, פרד השם
 חד־ לפני לשולה מאומה אמר לא האוצר,

חייה. גורל את אולי, יקבע היום שיים.

חקראנת
ת פחי□ קשקוש בדידו

החולה, עמק בדרכי הנוסעים מעטים לא
 של מוזר לרעש שתמהו המלחמה, לפני

 לווי מנגינת מעין — בפחים קישקוש
לילית.
 על ששמרו הערבים, הפלחים אלה היו
 חזירי־בר, עדרי של גיחותיהם מפני יבולם
 כדי הביצות, את לעזוב רגילים שהיו

 הקישקוש המעובדים. השדות על להתנפל
לביצות. ומחזירם אותם מפחיד היה בפחים

 מעמק נעלמו והערבים רבים, ימים עברו
 שחרשו טרקטורים, באו במקומם החולה.

במי שישנו יהודיים, וחקלאים דונם, אלפי
 השתלט ואז משדותיהם. הרחק חמות טות

המרחב. כל על כמלך החזיר
 ממחבואם יוצאים היו עדרים עדרים,

 שדות משמידים אחד לילה ומשך בביצות,
ההרסני: לתאבונם שלל נפל הכל שלמים.

 הבננות ממטעי ואף שעורה, חציר, תירס,
פיהם. מנעו לא

 עמק ועד הגליל מן המשקים, אנשי
 אותם. וצדים להם אורבים החלו הירדן,
 זה, חדש לספורט הותאמו מיוחדים ג׳יפים

הח הלחימה אמצעי בכל השתמשו שבו
זרקו מקלעים, המלחמה: ימי של דישים

מארבים. רים,
 גם הספורט אהבת התפשטה אט־אט

 הבר: חזירי ממכת סבלו לא שכלל לאזורים,
מירו ואף מתל־אביב מחיפה, באו ציידים
 אחדים ׳חזירים, לתסוס הצליחו מהם שלים.
 מתפללים מקור, ורעדו בחשכה ישבו

 זה מקסים יצור אליהם שישלחו לשמים
 טעים בשר ק״ג 200 — חזיר ששמו

 תמורת למכרו שאפשר כשר), לא כי (אם
בנצרת. הקילו פרוטה 600

שככה, העירוניים התלהבות גם אך
 החזיר בפירצה. לבדם נשארו הכפר ובני

 יצור להיות חדל ופרוע שעיר העור, שחור
 את איבדו לא בג׳ים הדהירות משעשע.

 יצאו שעתה אלא המשכר, כוח־מש־כתם
 על להגן — תור לסי לשדות הציידים
הרגלים. ארבע בעל האויב בפני רכושם

שק99ה
פיקוח בלי הואוז

 צו לתקפו שנכנס לפני ימים שבוע
, חמרי על הפיקוח ן  ״סחר״ מחסני היו טי
ובריח. מנעול על סגורים

 קמעה עוד שקיבלו הפרטיים, הבונים
 ״נשר״, החרושת בית תוצרת של מהשיירים

 להשלמת מלט, טונות לכמה לשוא חיכו
קרו סיפקו שעה באותה אולם הבנינים.

 המי־ את מלט עמוסים משא ומכונות נות
 ״סולל־ למחסני הרף, ללא הדפיציטי, צרך

בונה״.
 ל״נשר״, השותף — ״סולל־בונה״ חברת

 תפוקת מכל אחוז 48 בהתמדה מקבלת
 השותף מקבל היתר את החרושת. בית

והשק למסחר המרכזית ״החברה השני
 חברת בעזרת המלט *את ששיווקה עות״,
״סחר״. שלה הבת

 על הפיקוח הטלת לפני עוד אולם,
 הפרטית ר,בניה קבלני נהנו לא בניה, חמרי

 הסקטור את שייצגה מהחברה, בהרבה
 ע״י ששחק המלט, של הארי חלק הפרטי.
חב הממשלתיים, המוסדות קיבלו ״סחר״,

 טון 250כ־ וכו׳ הציבוריות הבנייה רות
הפרטית. הבניה קיבלה לשבוע

הח ״סולל־בונה״ חברת כנראה, אולם,
 לפני האחרון השבוע את לנצל ליטה

בט ״מלאי לייצור היא, לצרכיה הפיקוח
הפיקוח. למסגרת מחוץ קטן, חון״

 האחרון, בזמן צולע ב״נשר״ הייצור
 ול״סולל־בונה״ — מתקלקלות המכונות

 שאינם פרטיים, בונים של הזמנות ישנן
אחרת... בדרך בנין חמרי להשיג יכולים

עומדת דעודס ...ו״תנובה״
 מזמן ראו לא ״תנובה״ מרכז עובדי

 רוח במצב וורלינסקי נחום המנהל את
 — הקשה יריבו כאשר יום, כבאותו מרימם,
 אריה תל־אביב, מחוז המזונות, על המפקח
החקל־ שר ומאידך, התפטר. — בלקיגד

מ״די־לה־לו״ נינה היורשת, ליזט
. . עשיר בעל יימצא .

 פרסם (לוביאניקר), לבון פנחס החדש, אות
 הירקות, בשיווק החדש ההסדר את ברבים
ארוך. זמן נאבק שעליו

שפם גבוהה, קומה וורלינסקי, נחום

 מנהל בהירות, שערות מצח, גבה אנגלי,
 ניהל ,1937 שנת מאז ״תנובה״ מרכז

האס שר עם נואש מאבק ארוכים חדשים
 יוסף. ד״ר לשעבר החקלאות ושר פקה

 לתוצרת טובים מחירים קביעת :מטרתו
לבע הוגנת רנטביליות שיבטיחו חקלאית,

המשקים. לי
 משקים 350 כיום מאגדת ״תנובה״

 אחוז 55כ־ משווקת הסתדרותיים, חקלאיים
מתו אחוז 65 בארץ, החקלאית מהתוצרת

 20ל־ מגיע השנתי ומחזורה הלול, צרת
בקירוב. ל״י מיליון

 חור ורלינסקי אינדכס. ושמו הובי
 מחירים לחקלאים להבטיח מאמציו וחידש
השנה. ימות לכל חקלאית, לתוצרת מראש

וצידו הצייד
...כזח מקסים יצור ...

 משרדי של בקירות נתרסקו מאמציו
 ״הובי״ היה לשעבר האספקה לשר יוסף.
 והתוצרת המחיה״, יוקר ״אינדכם ישמו

 ב״סל מאד חשוב סעיף מהווה החקלאית
 מעונין היה יוסף ,דב להיפך רמזונות״.

כש החקלאית. התוצרת שיווק הסדרת באי
המחי ירדו לשיאה, הגיעה הירקות עונה
 ירקות אולם ירד. והאינדכס הכי בלאו רים

 למשל, בצל, השוק. מן נעלמו מסוימים
 להורידו), כדאי היה (לא בשדות נרקב

(במ בעונת׳הסתיו נזךעו לא תפוחי־אדמה
 ורליגסקי נחום לא). — הקבועים חירים

עוזרו בשלו, עמד יוסף דב אבל התרגז,  ו
 ד,אתור, של המזונות על המפקח הנאמן,

 מושלה שהיה בשעה עוזרו גם שהיה מי
 עמד בלקינד, אריה ירושלים, של הצבאי

וסומך. מגן כקיר מאחוריו
סף ד״ר נשתנו, הזמנים איכפת. לא  יו

 (בין לטמיון. ירדה האינדכס ושאלת הלך
 האריך לא לבון פנחס יעלה). וכה כה

החקל התוצרת מחיר את והעלה במו״מ
 בכמה יעלה האינדכס אחוז. 15—20ב־ אית

 הפועלים איכפת. לא — נקודות וכמה
 וורלינ- נחום מקבילה, יוקר תוספת יקבלו

 : ואומרים נאנחים והפרדסנים מבסוט סקי
 בפרדס־ ניכר אחוז ל״תנובה״ שאין ״חבל

נהגים״. אנזזיו גם היינו — נות
 ״יוסף :בגאווה הוסיף ״תנובה״ ואיש

עומדת״. לעולם ״תנובה״ אך הלך, יוסף בא,

נקנו! דא הדיטא׳
 ב־ המועסקים והפועלות, הפועלים 60

 מתי בבני־ברק, ד,תעשיה באיזור ״תלבה״,
לק מנת על עבודה בפריון ביניהם חרים

 את הקבועים, העבודה לדמי נוסף בל,
 בעל ע״י למצטיינות שהובטחו הפרמיות

מוצ נסיון נעשה כך דונסקי. דוד המפעל
ה פריון לבעית מעשי פתרון למצוא לח

 ■ במח־ השנוייה התמידית השאלה — עבודה
ו הכללית העובדים הסתדרות בין לוקת

מלאכה. בעלי התאחדות
 מאפר־קה בא ליטא, יוצא דונסקי, דוד

הס מראשי נועם. אומר וכולו הדרומית
לש הדרומית, באפריקה הציונים תדרות

 הסתפק שלא הנדירים, העסקנים אחד עבר,
 חרושת בית בעל בלבד. ״ציונות״ בהטפת

 ״בלפסט פועלים 200 המעסיק לקונפקציה,
 לפני בבקרו •הדרומית. באפריקה דרסס״

 להקים והחלים התרשם בארץ, וחצי שנד,
 כאיש קונפקציד״ לתעשיית מודרני מפעל

חבלי ואחרי שרווליו את קיפל מעשי,
)10 פסוד ״בסדינה״ ;המשך

ד690 מם׳ הזה״, ,העולם


