
 עד היה אליו החשמל זרם הספקת שמצב בור
 לארצות (פרט בעולם האידיאליים אחד עתה

הברית).
 הכבי־ האפשרויות בעלת המועצות, בברית

 חלק רק נהנה ,*• * הדנפרוסטרוי יוזמת רות,
 החורף. בימות חשמל מזרם מהתושבים קטן

מ שלמים רחובות מנתקים הסתיו כשמגיע
למ זוכים סגולה יחידי ורק החשמל תחנת

ביתי. חשמל אור
 לאמבטיות מים שחימום זמן היה בשוייץ

 בצרפת בלבד. בשבוע הראשון ביום תותי
בחשמל. התעשיה תצרוכת הוגבלה

 גרמו הדוהרת והאינפלציה זאת נוחיות
 את הטריח לא האזרח זרם. של רב לבזבוז

 כשלא גם בחדרים, הנורות את לכבות עצמו
 כשנמ' הרדיו מקלט את לסגור למאור, נזקק
 גרמה הלירה ערך ירידת התכנית. עליו אסר,

 התחשבו לא צרכנים והרבה נוסף לזלזול
תמו לחודש ורשים 60 של הנוספת בהוצאה

תצ עלתה בה התעשיה, גם קו״ש. 50 רת
 נהגה לא הייצור, גידול על החשמל רוכת

 זרם : הסיבה לקמוץ. הקפידה לא בחסכון,
 התע־ בהוצאות מבוטל אחוז מהווה החשמל

־שיה.
היש החשמל חברת מותר. יקי, יותר

 רשמית, השימוש מחיר את העלתה לא ראלית
 מאז מוגדל: מתעריף נהנתה בעקיפין אולם
חש לכוח רשיונות מתן הופסק המדינה קום
 חוסר טענת וחימום. בישול לצרכי זול, מל

 איסור הוטל שלא בכך הופרכה ייצור עודפי
רגיל. בזרם השימוש על

 להתקין החברה סובה האחרונים בשבועות
 :ההנמקה לילה. בזרם דודים לחימום כוח

 השימוש אולם התחנה. ועומס שעונים חוסר
 לא הלילה בשעות וחימום כביסה בדור־
 נורמלי. תעריף שילמו הצרכנים כאשר נאסר
 פרוטות. בשש ההפרש : החברה של דווחה

זרם. לקו״ש כוח קו״ש מחיר בין בממוצע,
 לירות 200 ,100 ,50( לרשת החיבור דמי גם

לר החדש הצרכן מבית המרחק לפי ויותר,
 מסתמכת החשמל חברת קטנים. אינם שת)
ממשל ועדות מסקנות על זה מחיר לגבי
 ברבים. מעולם פורסמו שלא שונות תיות
 בהעדר כי זאת בכל הסבירה החברה אולם

 רשתה את לפתח עליה אחרים, הון מקורות
הצרכן. חשבון על

 בלונדון מועצתה שמושב ישראלית כחברה
 בריטיים הון בעלי בחוסר־רצון נתקלה היא

 הוצאת ואיסור בישראל נוספות בהשקעות
 המשקיעים הבריטי. האוצר ידי על מטבע

 החברה, רווחי אחר התלהבו לא האמריקאים
ב (המושקעות דיבידנדות בחלוקת הממעטת

 בשנתיים רק שחילקה החרושת), פיתוח
 המשה של בשיעור דיבידנדות, האחרונות

אחוזים. ושבעה
 יובא והאור החדש הגנרטור כשיותקן גם

 יותר המצפים ושכונות שיכונים ■לעשרות
החש הכיריים יצטרכו הנכסף, לזרם משנה
 רב. זמן עוד לשבות הכביסה ודודי מליות

 כוח של מלאה הספקה הובטחה לא עוד כל
הגב את החברה תבטל לא לתעשיה חשמל
חשמלי קומקום עומס :החישוב לותיה.

 תעשי־ תפירה מכונת מעומס עשר פי גדול
אפ כאשר ).100ל־ בהשוואה וואט 1000( תית
ול בתעשיה תפירה מכונות עשר לחבר שר

החש בזבוז יותר לא פועלים עשרות העסיק
מל.

 העדיפות זכות תינתן לא מאד רב לזמן
 בהתחשב לחרושת. אלא ביתיים, לצרכים

תוב חדש גנרטור והתקנת שהזמנת כך עם
 החשמל ותצרוכת לפחות שנים ארבע עות

 הפיתוח, תכנית לפי תגיע, הבאה .בשנה
לרע להתרגל לאזרח מוטב קו״ש, למיליארד

החשמל. חסכון יון

חקלאות
0י3*׳* חרמו !וצדים

 שהתפרסם לאודרמילק, קליי וולטר ד״ר
שלו זה משרת הירדן, עמק תכנית במחבר

 היועץ •*, לשנה דולר כאיש חדשים שה
של החקלאי בתכנון החקלאות משרד את

 באירופה, הגדולים ההסכר הכוח תחנת *
באוק )1952—1927( שנים חטש משך שנבנו
 כוח בעל אמריקאים. מהנדסים בעזרת ראינה,
 נהרס לשעה, קו״ש מיליון חצי של תפוקה

ש הגרמנים, לפני בנסיגתם הרוסים ידי על
 בנגיפתם שנית הרסוהו אך בחלקו, תקנוהו
 הרוסים ידי של מחדש נחנך כאשר .1903-1

 תחנת־כוח — לדניפרוגם שמו שונה 1907־1
הדנייפר. של הידרואלקטרית

 המיוחדים יועציו הועסקו בה השימה לפי *•
 ה״ניו בהגשמת המנוח רוזבלם פרנקלין של

הפר ומשרותיהס מעסקיהם נתפנו שלו, דיל'
 של סמלית במשכורת המדינה את שרתו סיים׳

במ כלל, דרך שהוחתמה, לשנה, אחד דולאר
ארצות־הבריח. נשיא על־ידי יוחד,

ה ג י ד מ ב
המדינה.
 תיכנון בוועדת חבר היה לישראל בואו לפני

 נתבקש, טרומן, הנשיא של המים מקורות
החד ארבעה למשך ליפאן לצאת מכן, לאחר
השטפונות. בעיית בפתרון לסייע כדי שים

ה לשנתם ציפו ורעייתו לאודרמילק ד׳׳ר
 היא לאודרמילק הגברת רב. זמן זה ישראלית

 בע־ לא־יהודית וציונית פרוטסטנטי כהן בת
 שלהם השרות שנת כי מקווה הזוג לת־שם.

הח המדינה לבנין הנוצרית תרומתם תהיה
דשה.

 מסייע לאודרמילק ד״ר קרי,ע. פלמ״ח
במ הקרקע סוגי ומיון הקרקע שימור בתכנון

 במדינה, המרעה אדמת חלק הוא (מה דינה
לחקל ליעור, מתאימה אדמה סלעית, אדמה

 תכנית ביצוע את להתחיל אין כי יבשה) אות
 לא עוד כל החקלאית השנים עשר פיתוח
ואיכו כמויות על המלאות העובדות ידועות

המדינה. לרשות העומדים והמים הקרקע יות
יחי להקים לאודרמילק ד״ר מקוד, לעתיד,

מאו קבוצות שתורכב קרקע״, ״פלמ״ח דת
 להגנת הקרקע שימור שלבי בכל היטב מנות
 המשבר משך ובזבוז. מסחף המדינה קרקע

 השלושים, בשנות בארצות־הברית, הכלכלי
 שימור שירות ראש כיושב שימש כאשר

בי איש אלף ועשרים כמאה ריכז הקרקע,
 כבישים, בסלילת שהצטיינו אלה, מעין חידות
וייעור. ענק פארקי נטיעת

 (לפני הערבי הכיבוש מאז ערכי. הרם
 רב. נזק ישראל ארץ אדמת סבלה שנד,) 1100
 הרומאים היוונים, העברים, הכנענים, בימי

 ידי על מסחף הקרקע נשמרה והביזאנטינים
 את לאיטן, הרסו, הערביות הפלישות טרסות.
 של הנוודית כלכלתן בגלל השימור, מאמצי

 שנעו — ועזים גמלים בקר, — מרעה עדרי
 הבהמות מרעה. מוצאם עד למקום ממקום

 העשב את אכלו הטרסות, קירות את הרסו
 שכרתו בבעליהן, ההרס בפעולת ונסתייעו

 האדמה נשטפה ההר אמורי ברוב העצים. את
 יותר לא לעתים השאירה מטר, של בגובה
 ובעזרת מאומצת בעבודה אולם סלע. מאשר
הה את ולדרג לייער אפשר מספיקים גשמים

מחדש. רים
 המרעה שטחי הגדלת המדבר. כשר
 הבשר. אספקת מצב שיפור יבטיח במדינה

וחיסול המרעה אזורי של מחוש זריעה אחר

 בשיניהם ללחום נאלצים היו ותיקים תוניס
 צמצמו קרוי, נייר גליון כל עבור ובצפורניהם

 נייר על גלופותיהם את הדפיסו עמודיהם, את
 החדש העתון נולד מודעותיהם, על תיתרו רע,

 עם יחד לו, נתנה הממשלה טוב. בסימן
 במותי להביא רשיון הגב, על אבהית טפיחה
הפ החשבון ביותר. משובח נייר של גדולה

 את לערער לנצח, אפשר הנייר בעזרת : שוט
 הרדיו, דבר את להשליט תלוי, הבלתי העתון
 פוליטי חוג בידי לכלי ויותר יותר שהפך
אחד.

 בעל שטראוס, גיאורג ד״ר הופיע השבוע
 בעמוד התעשייה, עתון של והמו״ל העתון
 כתב מקוראיו. נפרד ,62 מס׳ גליון של השני

 השידור השירות ששבועון בעוד הדוקטור:
 טפסים מיליון וחצי בשמונה נפוץ הבריטי

 גילה בעולם, ביותר הנפוץ העתון והנהו
תכ לגבי מוחלטת אדישות הישראלי הקהל
 הגיע לא שהעתון מכיון ישראל. קול ניות
 הממשלה החליטה הדרושה, התפוצה לידי

מלהתקיים. חדל העתון הזכיון. את לבטל
 קול מעובדי נפרדה ממש שבוע באותו

ה האיזורית המנהלת פרסיץ, ריטה ישראל
 הח״כית (בת השירות של ביותר מוכשרת
 שוקן גרשום הארץ עורך גיסת הצ״כית,

 בעלי מילו, יוסף הקאמרי התיאטרון ובמאי
אחיותיה). שתי

 אחד כל מספיק היה אחד שידור בשירות
 אי־האמון הבעת וביחוד האלה, המקרים משני

 לגרום לשירות, המאזינים המוני מצד המוחלט
 אחר שידור בשירות אולם משרדית. למהפכה

 (פולוביצ׳יק), סוליאלי מנחם ד״ר קיים לא
כתמו זה תפקיד לידו שקיבל השירות, מנהל

הלי בפרלמנט השנים רב שירותו עבור רה
טאי.

לש אפשר לשם לורדים, בית בארץ ״חסר
 הופעה ותק, זכויות בעלי עסקנים בכבוד לוח
 ממקורבי אחד התלונן תרבותי,״ ודיבור יפה

 יכול אינו השידור עירות <׳אבל השירות.
 המנהל הצרפתית. לאקדמיה תחליף להיות
ברדיו.״ המבין אום להיות צריך
 אופטימית שמועה פשטה בשירות כי אם
 הוא בה אמריקה, בדרום יישאר סוליאלי שד״ר
 הקרנות, אחת של קבע בתפקיד היום, מבקר
 לורדים, בית השירות יישאר שבינתיים נראה

במדינה שידור שירות של העצום הסיכוי וכי

כירושלים שיוקם הרפואי המרכז תכנית
אחות ישא חבן

אפש תיפתחנה והקוצים השוטים העשבים
 משך בנגב. בשר ליצור מוגבלות בלתי רויות
לה המדבר של גדול חלק יכול הגשמים עונת
הממו היובש תקופת משך מרעה. שדות פוך

המ שיטה לפי הרעייה את לתאם אפשר שכת
 הברית: ארצות מערב בדרום בהצלחה בוצעת

 מ־0ב נאגר מספוא מושקה, שטח על גדל תבן
 לגווע במקום ומתפטם מכונס ובקר גורות
 בנגב הואדיות וכמובן: הקיץ. בתקופת ברעב

השקאה. מי שיספקו לסכרים הוכוונה
משי לאודרמילק ד״ר רצון שבע כלל דרך

 נפגמת עבודתו אך נתקבל, בו הפעולה תוף
 לא כאשר זר. מטבע של החמור במחסור

 כבד, ציוד מערכות לארבע זר מטבע הוקצב
 חסרו כאשר מערכות. לשתי בהקצבה הסתפק
 פנה הקרקע וסקר למדידת הדרושים ג׳יפים

 לפנייה כתשובה שתרמו, נוצריים לחברים
ג׳יפים. שבעה הראשונה,

1רדי
לודדיס *וו3 חסר:

קט בה במאמצים שעוררו העתונים מעטים
״־ קול כשבועון רבה כה התמרמרות נים ' 

 63 לפני הראשון גליונו את כשפרסם ראל,
שע־ בשעה בה : ההתמרמרות סיבת שבועות.

 מדינות שבע ואל גלויות חמשים אל לדבר
ציו נאומים של מסכת אלא יוליד לא ערב,
ניים.

אה1רפ
שד־החחבודה כלח
 בן־ פאולה־פנינה הממשלה, ראש אשת
 ואשתו יוסף, דוב התחבורה, שר גורמן,
 הדסה, של ראש ויושבות נשיאות גולדה,

 לטקס באו מאות כמה וקהל ארצות־הברית,
ל33ה־ המחזור של הגמר  לאחיות ביה״ס ש

 מרוצף בגן סולד, הנרייטה שם ■על הדסה של
 סט. מנזר של העצים חמשה ונטוע האבנים

שבירושלים. ג׳וזף
 לכל הגישה מאושרת, חייכה פאולה׳פנינה

 אחיות 7 אחיות, 20( הבוגרות• 31מ־ אחת
 תעודתה את מיילדות) 4 ציבורית, לבריאות

ננס. בהלחס דוד, בעלה, ספר ואת
 לאום דגלי שני בצל הברכות נאומי לאחר
 החדש, הרפואי המרכז תבנית של ענק וצילונן
 הנוכחים כל התעניינו מטות, 430 שיכיל
:ההסבר התחבורה. שר של הופעתו בסבת

 33־1 הבוגרות מספר את בכך המביאות •
.636ל־ הנזחזוריס

 עומד לרפואה הספר בית תלמיד עסירם, בנו,
צוקרמן. צפרירה הבוגרות, אחת את לשאת

שערנריות
איכפת♦״ וה ״למי

 הסטו־ (ארגוני ישראליים מוסדות כאשר
 הספר בבית בטכניון, באוניברסיטה, דנסים
העובדים) הסתדרות ומשפט, לכלכלה הגבוה

טוגרגי מדרגות עד הסטודנטים
תסע לא הסוכרת

 לצרפת, ישראל בין תיירים בחילופי פתחו
 הצדדים כל קיוו ארצות־הברית, בריטניה,
לנ לישראליים שתאפשרנה נאות, לתוצאות

 מטבע להוציא בלי בחוץ־לארץ, ולתייר קר
בישראל. לסייר חוץ־לארץ לאנשי זר,

ישרא שעשרות שעה האמיתית: התוצאה
 ביחס נתקבלו צרפת, באנגליה, סיירו ליים

 ראשונה קבוצה הגיעה אדיב, טיפול אוהד,
 טיפול בהעדר מצרפת. סטודנטים) 150 (של

 ציבוריים בניינים מדרגות על נצטופפו מתאים,
 סדר. את משם ערכו תל־אביב), (כמוגרבי,

יומם.
 פנגווין הקפה בבית גזוז מוכרת נתנחמה

 שלו: האמריקאית בגלידה שהתפרסם השכן,
 ישלחו לא כך בין אותי איכפת? זה ״למי

לחוץ־לארץ.״

משפט
ליאוןי לא למה
 במלון כספי רנטה עבדה שנתיים משך

 לגור הוסיפה מכן לאחר ירושלים. כנרת׳
 מזון חבילות ממכירת התפרנסה כאורחת, שם

ממ שקיבלה מהלוואות מאמריקה, שקיבלה
שו בפני 24ה־ בת רנטה ניצבה כאשר כרים.

 שהכיל ארנק, בגניבת הואשמה השלום פט
 לירות* 1500 בשווי יקרות ואבנים תכשיטים

 מקום ירושלמי. שען פרקל, משה של מכיסו
קרח. לחלוקת תור : הפשע

 ביצוע בעת גבר מכנסי שלבשה הנאשמת,
 בתור, השען, מאחורי עמדה, כאשר הגניבה

הו מכיסו, בלט הארנק : במשטרה הסבירה
 רק התוכן את בדקתי שהרגיש. בלי צאתי

 עם נפגשתי בערב שלי. המלון בית במסדרון
ונ ״תמכור :לו אמרתי לו. ומסרתי ליאון
והז בא זמן־מה אחרי לקח. חצי.״ חצי, חלק
התכ על דיברנו לא ערב. לארוחת אותי מין

 בגן לטייל הלכנו הארוחה אחרי שיטים.
 סבלים עם קטטה היתד, ושם ג׳ורג׳ המלך
או למלון ליאון עם הלכתי בגללי. מאגד
ל לנסוע רצינו כי לאגד, באנו ובבוקר ריון

כרטי קנינו בישיבה. כרטיסים היו לא חיפה.
 להתלבש.״ למלון הלכתי אני לחל־אביב. סים

 לחקירה. עצרה לרנטה, שוטר חיכה במלון
 מכירה ליאון. של השני שמו יודעת ״לא

 במלון כשוער עבד הוא בערך. שנה אותו
 יודעת לא לרומא. לנסוע רוצה הוא בחיפה.

יותר.״ עליו
 ?״ יותר לדעת בלי תכשיטים לו ״ונתת

בתמהון. החוקר שאל
:תשובתה לרנסה. תמוה היה לא הדבר

?״ לא ״למה

הארץ
קרזז גיאוגרפיה

(הבו ים. בבת הקרח את יחלקו ברמת־גן
פ״ת שפלר, יהושע מעריב). (

ימי־־הכיניים שריד
 אוניברסיטאות (חניך חוסייני מוסה ד״ר
 ).1396ב־ הפרעות ממארגני וברלין, לונדון

ת״א ויזנפרוינד, יוחנן קי).
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