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הזדקנה הבתולה
ההו התהום בסימן העם עמד השבוע

העל במוסד הויכוחים בין ומתרחבת, לכת
 השחורה המציאות לבין המדינה, של יון

בארץ.
 מסביב מתהדקת הכלכלית החנק מבעת

 היומית העתונות שובת, המתכת ענף למשק.
עצו כספיים בהפסדים יחיד, בדף מופיעה

מים.
מת מתוכחת, מתוכחת, שעה ובאותה

 דנה, במעברות. החינוך :על הכנסת וכחת
 מם׳ משבר־חינוך על הממשלה דנה דנה,
אי־הזדהות. אוריינטציה, א,

ברנשטיין, פרץ של הנועז הרמז אחרי
 נמצא לא ),692 הזח (העולם שבוע לפני

 בויכוח לפתוח שיעז אחד, חבר־כנסת אף
 בישוב איש שכל השאלה, על וכן ישר

 השאלות שאלת שהיא בלבו, אותה שואל
 כיום העליה המשכת האם : הארץ במציאות

 מעשה או קולקטיבי, התאבדות מעשה היא
? מדיני תבונה
 הישנות התקוות נשמעו עוד ושם פה

 זר. הון השקעות תשלום, ללא ייבוא —
 ההקלות על האוצר שר הכריז מאז אולם

 הון משקיעי שלגבי נתברר, המפורסמות,
 של שנתיים אחרי ישראל, מדינת נמצאת
 בררנית, בתולה אותה של במצבה שלום,

 בנעוריה, רבים כה לגברים !׳׳״לא שאמרה
 שלא ומצאה, אחד בוקר שנתעוררה עד

הז היא ״לא״. לאמר למי עוד לה נשאר
דקנה.

השג׳ המעמד
מת ה־לד

 המשופם, התימני ד,ח״כ גלוסקא, זכריה
 אך ׳עגים סיפור .המזרחי, שבמטאו סיפר,

במחנות. המצב חדש: לא
קבע, העולים, במחנות ביקר שלא מי

מימיו. גיהנום ראה לא
 ראש במחנה בעובדות: הסתייע אחר

 אלפים ששת בין נמצאים למשל, העין,
ביל מטופלות אלמנות כמאתיים התושבים

 מפרנסים. להם שאין זקנים, עשרות דים,
עבו של לקורסים מתקבלות אלמנות מספר

 הן גלוסקא: הסביר (דהיינו, משקית. דה
 כמש־ וחלימה, פטמה של מקומן את תקחנה
 חיי חיים הזקנים האשכנזים). בבתי רתות,
 לחודש לירות שלוש של הקצבה עם עוני,

הסעד. משירות
 כאשר במחנות: שדירות על קבל אחר

 בעולה נפגש ירושלים, תלפיות, למחנה בא
המש יולדת. אשתו כי לו, שסיפר תימני
אמבו ולבקש לטלפן מסרבים במחנה רדים
חולים. לבית אותה שיקח לנס

הס עצמו, את הציג גלוסקא כאשר רק
לשלם העולה על כי המחנה, מנהלי לו בירו

שנקר אריה ״הזקן״
עגום קול

 השלישית, בשעה העברה. דמי פרוטה 600
 אולם האמבולנס. הוזמן הלידה, לחבלי

מת. הילד האשה. ילדה בינתיים
 כאשר התימנים: התאחדות יו״ר רעם .

אני במחנות, עצמאיים חיים על מדברים

 שוקולד 'צרן סרלין, יוסף ח״כ : מימין *
 שר פנקס, צבי דוד זז״כ פרומצ׳נקו, אליהו
 קפלן, אליעזר האוצר שר שרת, נושה החוץ
 נחום המדפים קריניצי, אברהם עיריה ראש

ליפשיץ.
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 אנשי בשביל חיים לא מוות, זהו אומר:
המחנות.

השלישי הגעגד
דרישה דפי זהות תעודות

 לא שוב מנצרת, הח״כ ג׳רג׳ורד״ אמין
התאפק.
והממוש־ השיער שב ,58ה־ בן הדין עורך

 (מפא״י) הדמוקרטית הרשימה איש קף,
ביש הערביים התושבים רוב מרות: קבל
הצב הממשל של ההגבלות תחת כורע ראל
 שויון בדבר הרשמיות, ההודעות אף על אי;

חב מבחינה המדינה, תושבי לכל זכויות
הער התושבים כלפי היחס ומדינית, רתית
 בעניינים ופיקוח החמרה של יחס הוא ביים

למחייתם. הנוגעים
 מה המשיך: שלו, המליצית בערבית

 רב מה שניזוקו, האינטרסים מספר רב
מלהשתמש מהם שנמנע האנשים מספר

 היה שאפשר וכפי זה, כנגד ״חרות״,
 תעמלן קוק, הלל התפלגה: מראש, לראות
 וערי הלאומי) השחרור (וועד בארה״ב אצ״ל

 פרשו הקומה נמוך בית״ר נציב ז׳בוטינסקי,
העיק — רעיוניים חיכוכים מתוך מסיעתם,

למערב. גלויה הצטרפות אי — רי

 ונתגבשה, שהלכה הכללית, התמונה
 לכל לשלושה, ראשונים קווים התוותה
 מפלגת פוליטיים: מחנות ארבעה, היותר

 כדוגמת ומתונה, מערבית פרו פועלים
 מפ״ם . ופלגי (מפא״י הבריטי ה״לייבור״

 לסחוף העלול מימין, מרכז ופרוגרסיביים);
 הבית, עקדות בקולות אחריו, המדינה את

וספ כלליים, (ציונים העירוניות, כבבחירות
 הפרוגרסיביים) הדתית, החזית פלגי רדים,

 אדם יערי, (אנשי קיצוני שמאלי ומחנה
 ו״פועלי הצעיר״ ,,השומר לשעבר במפ״ם;

 מפלגות וכמה דתי פלג מק״י) שמאל״, ציון
״חרות״. רסיסים,

 הפרטי*. הסקטור יזמת את לעודד הממשלה
 בעתוגות לפרסם האוצר שר עמד זה מכתב

 קיפוח על הצעקות את להזים כדי ארה״ב,
הקואופ הסקטור ועידוד הפרטי הסקטור
 ברבים, לפרסום הענין שהגיע לפני רטיבי.

 התעשייה בעלי התאחדות נשיאות נתכנסה
 התחוללה וכמעט המנץ, מן שלא לאסיפה
 מצבו את הבינה הממשלה חצר. הפיכת
פורסם. לא והמכתב ״הזקן״ של העדין

 של במאבקו פגעה. קפלן של ידו
התא עמדה יוסף, דב נגד הפרטי הסקטור

 הבדלנית הרוח מנגד. התעשייה בעלי חדות
קיצו לפעולה להצטרף שסרב ״הזקן״, של

המוס שאר לפעולת גם סייגים שמה נית,
 פרסום לאחר גם הפרטית. היזמה של דות

כל שביתה והכרזת וההנעלה ההלבשה צו
מדי למתינות. ״הזקן״ הטיף במסחר, לית
במ אולם אמר. בנו, תפגע לא הצנע ניות

הדרס הקיצוצים המצב. נשתנה הזמן רוצת
 בענפי קשה פגעו גלם חומרי באספקת טיים

 קמה התעשיינים בקרב שונים׳ תעשייה
 הועד בצמרת עומד ״מי מרדנית. רוח

 ומיצים, סיגריות ״תעשייני צעקו, הפועל?״
 דורשים אנו בהם. פגעה לא קפלן של שידו

תבעו. — מאבק!״
 נראו תעשייה בעלי התאחדות בסלע

 פנימית משמעת הפרת של מקרים סדקים׳
 התאחדות נשיאות שכיחים. דברים הפכו
 כמה בשפטים. לאיים החלה התעשייה בעלי

הנשי ובידי חברים למשפט נתבעו חברים
 חמרי חלוקת — ושמו חמור נשק יש אות

גלם.■.
 התכסיסים הועילו לא המתכת בסכסוך

 ההכרעה את לסחוב גם הצליחו לא הישנים.
 התעשיינים. של הכללית לאסיפה הגורלית

 להלן) (ראה הדו״שנתית הועידה לפני יומיים
 — קיימת עובדה בפני הנשיאות הועמדה
וני מתכת מפעלי 280 של כללית השבתה

פועלים. 8000 של עבודה שול
 מזכיריו את להזעיק ״הזקן* נאלץ
 על לגמרי חדשה פיסקה בנאומו ולכתוב

 לטפניים נבל צלילי במקום עבודה. יחסי
הגדולה. החצוצרה את ״הזקן״ הכין

הממ הייצוג מאד״. סובל ״אני
התאח של הכללית באספה שלתי

 בן — הקבינט מחצית תעשייה: בעלי דות
שיט רוזן, שרת, יוסף, ד״ר קפלן, גוריון,

 ועוד הולנדר מרון ד״ר שפרינצק, רית,
 הממשלה הכל: הרגישו הבמה. את מילאו

 שנקר, ״הזקן״ של מעמדו את לחזק אצה
התעש מרדנות של המתגבר הנחשול מול

הקיצונים. יינים
 מקום. אפס עד נתמלא הבימה אולם
הנ חברי ע״י נתפסו הבמה על הספסלים

 ראשי תעשייה, בעלי התאחדות של שיאות
 ״הזקן* כלכלה. ואנשי כנסת חברי עיריות,
 את ידיו בשתי גישש משקפיו, את הרכיב

 נאום את לקרא החל רועד ובקול המקרופון
באו פתקאות עשרות על הכתוב הפתיחה,

בהיר... יד ובכתב שמנות תיות
 התכנס הכללית שהאסיפה רציתי ״לא

 ובינינו; הפועלים בין מתיחות של במצב
 נשמעה ובקולו אמר מזה...״ מאד סובל אני

עגומה. נימה
 שמעון הנשיאות, חבר דוהר. ג'יפ

 נאומו לאחר הטכס. את קצת הפר בז׳רנו
 המקרופון יד על המקום את תפס ג׳. ב. של

 לעזוב שהות הממשלה לראש לתת ומבלי
 אל קולע קצר נאום השמיע האולם, את

 כוח גידול פירושה שכר תוספת השערה:
 לג׳יס דלק לחודש, ל״י במיליון הקניה
 מצאה הדוגמה האינפלציה, של הדוהר

 בי״ח מראשי אחד <קפ ובאולם ;חיקויים
 נאום והשמיע גולדמן, יעקב ״מגן־צ׳טווד״

הממשלה...״ ראש אדוני ספונטני:
 לנפש הבין קפלן אליעזר האוצר שר

 ספורות בלתי פעמים חזר ובנאומו ״הזקן״,
 אינו האוצר שר שנקר״. ״ידידי המלים: על

 לא שטרח הודה והוא גוריון, כבן קיצוני
 בענף שביתה הכרזת על למנוע כדי מעט

 קריאת לעצתו שמעו לא אבל המתכת,
שהח ״אלה תשובה: שמעז לא ״מי ביניים:

 עם הסכים קפלן אליעזר לשבות״. לימו
 ניר... תוספת היא שכר שתוספת בז׳רנו,

 על פיקוח שקיים הרושם אין לפועל אבל
למעשה. קיים אינו כזה ופיקוח רווחים,
 השר, פנוי. נשאר גרי י. של כסאו רק
 השכר במאבק התעשיינים מאחורי העומד

והתע המסחר משרד ומנהל בא, לא במתכת,
שיגרתי. נאום נאם הולנדר, הרמן שייה,

כסך אין מנות,1ה אין
 כסף ניתן אנחנו יימשך! לא ״הדבר
 הח־ עסקים!״ יעשה המרכזי״ ו״המשביר

)10 ענזוד ״במדינה* (המסד

693 מם. רמה״, ״העולם

התעשיה* בעלי אספת
ר כסא

 במקורות באדמותיהם, ברכושם, בכספיהם,
מחייתם.
היצי להחזרת לפעול ההכרח מן סיכם:

 ההגבלות להסרת הטבעיים, והחיים בות
והנ הערביים באיזורים הצבאיות והחומרות

 ההכרח את לבטל למקום, ממקום סיעה
 הת־ את ובראותו — נסיעה רשיון בהשגת

שבד ההעזה על מפא״י אנשי בפני מהון
 תעודות בהצגת ולהסתפק — ריכך בריו,
דרישה. לפי זהות
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 בכנסת הקואליציוני שהרוב בשעה, בה
 והדתית) (המפא״ית זרועותיו בשתי דוחה

 מתפלגות החדשות, הבחירות עריכת את
הרא הקוים ומסתמנים המיושנות הסיעות

 חדשה מפלגתית התארגנות של שונים
לחלוטין.
 במדוייק, נחתם, ובעם בכנסת כאשר

וילין־ מק״י (מפ״ם, הפרו־מזרחי המחנה
 הצורך גם ונתוודא הלך והפרו־מערבי, מור)

תפרוץ בטרם יציבה; קואליציה בהרכב
השלישית. העולם מלחמת
 טרום־בחירתית בקואליציה המצדדים יש

 של בסיסמה הכלליים, והציונים מפא״י של
 גלויות. וקיבוץ פרו־מערבית נייטרליות

 להקמת הנטייה וגברה הלכה זה, לעומת
עיריית הרכב כדוגמת פועלית, ממשלה

המזרחי, הפועל מפ״ם, (מפא״י, פתח־תקווה
ישראל). אגודת פועלי

 הסכסוכים הובנו אלו, אפשרויות לאור
 בין הגלוי הריב מפ״ם, בקרב האידיולוגים

 הימני — לשפירא הפרו־מפא״י, בורג, ד״ר
 בין ההתנגשות המזרחי, הפועל בהנהגת —

מפל נציג לוין, לרב האגודאי, לוונשטין,
 פנקס, צבי דוד של הרוגז בממשלה! גתו

בקו המתמיד מימון, הרב על לימין, הנוטה
אליציה.

 שורותיה: את מפא״י חיזקה זה, בשבוע
 לכנסת חברים חמשה לשגר החליט מרכזה
 גליל־ים, מקיבוץ אייזנשטט מ״דבר״, (ברגר

 הפועלות ממועצת טברסקי התימני, ישעיהו,
 חולים), וקופת העבודה ממשרד וקנב,

 היוצא־ם המפא״יים הח״כים חמשה במקום
 ראשי שהפכו ושפטל, חושי שמת, (טביב,
 שמחונית לציון; וראשון בחיפה עיריות

מש אישיות מסיבות המתפטרים ופרוקמין,
פחתיות).

לקפלן לוחש שרת :
יק

כן: כמו הכנסת
 מדיניות־ את המקובל ברוב אישרה *

 דולארית (נייטראליות הממשלה של החוץ
 הקרוב). במרחב מדיניות חוסר באו״מ,

 כהן — מגורי הצעת את שמעה 0■
 התגמולים חוק את לתקן התובעת (חרות),
העצמאות. מלחמת חללי לקרובי

 שהעולם התגמולים פרשת התקדמה בכך,
 לפתרונה. נוסף שלב בהבהרתה, פתח הזה

״המשפחות קורא: ילין־מור נתן ובעוד
 איש גוברים׳ עקיבא קובע ללחם!״ רעבות
 התביעות כי העבודה, ועדת ויו״ד מפא״י

צודקות. הן
 מפ״ם, רפטור, ברל הצעת את העבירה ■■

 צד,״ל, חיילי משפחות משכורת את להעלות
 בתשלום להמשיך שאין הסכימה, לוועדה.

 לשלושה אם חייל, לאשת לחודש ל״י 33.5
ומאמיר. ההולך ביוקר ילדים,

ק ש מ ה
התקלקל ״הוקד נאוס

 ״הזקן״ של הפתיחה נאום את ״קלקלתם
 הדו־שנתית״, הכללית האסיפה לקראת שלנו,
 של הגורלית בישיבה המשתתפים אחד אמר
 התעשיה, בעלי התאחדות ע״י המתכת ענף
 כל על ההשבתה את להרחיב הוחלט בה

המתכת. תעשית
״לודזיה״, בעל שנקר, (״הזקן״) אריה

 את מד, זמן לפני שחג וקרח, קומה גבה
 על קריות לשתי וזכה ה־סד הולדתו יום

 והמרכז תקוה, פתח ליד אריה (קרית שמו
 התאחדות נשיא ברק), בני ליד התעשיתי,

 שנים, עשרות משתי למעלה תעשיה בעלי
התע של היצרים את לרסן עתה עד הצליח
 האוצר שר בתלם. אותם ולהחזיק שיינים

 עד ואמנם, ״הזקן״ על לסמוך שאפשר ידע,
התנ על להתלונן לממשלה היה לא עתה,
 הסקציה של העליון התעשיתי המוסד הגות

 יסודות על שהרים האיש. כלפיה. הפרטית
 ההתאחדות; של החסון הבנין את חלושים
 האינטרס־ם את האישית בסמכותו שאיחד

 בהם ושולט התעשיה ענפי של המנוגדים
 חיה ערובה היה מיצרים, ללא כמעט

למתינות•
 לידי כמעט הדברים הגיעו שנה לפני

התע בעלי בהתאחדות פנימית, התפוצצות
 ״הזקן״ של המופתית התנהגותו עקב שייה,
 פרטי ביקור שלאחר נתגלה, הממשלה. כלפי

 מטר שנקר, של בביתו קפלן אליעזר של
של מאמציה ״על תוהה מכתב הלה לו


