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 מדרגות על שנדחקו הוליבוד, חובבי מלבד
 הבימה בניין של גמורה הבלתי החורבה

 לחזות כדי הראשונה) הפעם זו מהם (רבים
 דה־קרלו, איבון העלמה של התמיר בגופה

 במדור השבוע עסוקים ישראל אזרחי היו
 אור שפך (להל!)ביפו המתועב הרצח פשעים.

 מקום שוב נתן המוסר, התפרעות על קודר
 במידה עלה החדשה העליה עם כי לסברה

הפליליות. שיעור מבהילה
הש בארץ. הפשעים שיעור גדל לא למעשה

 עולה אינו בפשעים החדשים העולים תתפות
 בשאר מהשתתפותם נופל) אינו גם כי (אם

הפש סוג הוא שהשתנה מה הישוב. מפעלי

 הכרוכים הפשע מעשי מבהילה במדד, עלו עים.
 נוספת חוליה רק היא לוי פרשת באלמות.
 שתי את גם למדינה שנתנה זו, בשרשרת

 מאז הראשונות המזוינות הבנקים שדידות
לח״י. — אציל ימי חלפו
 כולה. האפלה בפרשה היה אהד טוב צד דק

 שחי הציבור של דעתו את להסיח עזרה היא
 לבון פנחס שימורים. קופסות על השבוע
שהת אלא הצטדק. הבטיח, בכנסת, הופיע

 משומרות בהבטחות הבית עקרת עניינות
ארגנ בבשר מהתעגיינותה בהרבה נופל זחלה
טרי. טיני

האומה תודת
היקב )*ת ובור

העצמ מלחמת חלל אשת היא קמחי בהירה
 הנעדרת יתומים, לשני ואם קמחי, משה אות,
 דיר־ בשכונת לקבלו מרבה אך מתאים דיור

בעלה. נפל בה בירושלים אבו־תור
 בתל־ דירה השאירה דודתה, מתה כאשר

הס הנפקדים רכוש על האפוטרופוס אבים
 הצליחה המשטרה אך לאלמנה, להעבירה כים

 מלחמה נבר, שוטר, עבור הדירה את להפקיע
 ולא שנה חצי עברה מאז ).710 הזה (המובס

דבר. געשה
 בקונגרס הזכיר בן־גוריון דוד כאשר אך

 בעד נפשם חרפו אשר החללים את הציוני
 בהירה לאזני הדברים הגיעו ישראל, תקומת
הממשלה. לראש מכתב ושיגרה שישבה קמחי,
ביק לה, שנעשה העוול את שהזכירה אחר

 במיטב לעזור דבריו, את לכבד אותו שה
 נפשו חרף נעוריה אלוף אשר לאשר, יכולתו

משכ נימוק מצאה אחר העצמאות. מזבח על
 ארגנת שנה כארבעים לפני .זכור, נוסף: נע

למ ראשון־לציון, ביקב השביתה את בעצמך
 עם ואני — בכבוד חיים של זכות קבל ען

 זכות מבקשים )4ו־^ 7 (בני הרכים ילדי שני
בכבוד.״ מגורים

השני המעמד
זאת בקל נגגנב הששן

 בן עיראקי עולה מנסור, שטאלח מיום
 במועקה נתון היה החולים מבית חזר ׳45

 (בת משפחה בעל לגבר נעים זה אין רבה.
 עבודה. מחוסר ■בבית להסתובב נפשות) 11

 שקורת (לאחר בגבם עטופה כשהרגל אולם
 פעילותו שטח עבודה) בשעת עליה נפלה עץ

הכי. בלאו מצומצם גבר של ויעילותו

 רמת־השדון למעברת הגיעה ששי ביום
 תקנה .לך אבטיחים. עמוסת משא מכונית

 אשתו. לו אמרה חיים״ אצל אבטיחים כמה
 לעשור. לו שניתנה להזדמנות שמח סאלח
 שבמרכז לצרכניה יצא הוא זאת. בכל משהו

 להשיג היה אפשר אבטיחים אולם המעברה.
 סחורתו את שפרש המוכרים אחד אצל רק
שנד המחיר הצרכניה. צריף ליד האדמה על
 פרוסי״ 120 : אבטיחים קילו עבור רש

 פרוסה. 55 הוא הממשלתי המחיר .,הלא
 יכול ואיד עבודה מחוסר משפחה, בעל אני

 מוכן אני אבל גבוה. כך כל מחיר לשלם
 אבל פרוטה 80 ,70 לך אשלם מזה. שתרויח

.״120 לא
 אתה יותר. לא פחות, לא פרוטה. 120.

מצפ אני לעזאזאל. לך רוצה לא קח, רוצה
לדברי כך, שלך.״ הממשלה ועל עליך צף

 זה שמוכר ידע סאלח המוכר. ענה סאלח,
 (במחיר הצרכניה בעל אצל סחורתו את קנה

ח). (עם שוב למכרה מנת על רשמי)  אין רוו
 שלח כאשר אולם מיוחד, דבר שום בזה

 גבול את עבר זה לעזאזאל המוכר אותו
ההגיון.
ודב דין התפתחו בעטו. הנשים נם

 התנפל ״פתאום והלקוח. המוכר בין רים
 שכן סאלח. מספר לי,״ להרביץ והתחיל עלי

 מנסור, עובדיה את הזעיק הדבר את שראו;
עו מה וראה ״לך מאהלו. סאלח, של אחיו
״הצרכניה של הטריפוליטנים לאחיך שים ! 

 מסעם במעברה שומר (עבדאללה^ עובדיה
להת רגיל היה הוא למקום, רץ הסוכנות,

הי בין שלום ולהסדיר כאלה במקרים ערב
 שאל הוא ?״ לו מרביצים אתם ״למה ריבים

 ״האינכם לעזרתו, שבאו וידידיו המוכר את
 הוא, אחי לא אם ואפילו ז הוא שאחי יודעים

ד׳ אחים כולנו אנו אין האם
הש לא אלה משפחתיים שכנועים אולם

 ערבי הייתי כאילו עלי התנפלו ״הם פיעו׳
 ״התנפלו עבדאללה. מספר כזה, משהו או

 בי תבטו המים מיכל על אותי הפילו עלי,
הו שאני חשבתי בי. בעטו הנשים במקלות,

 זה אבל אלוהים, בערד להם צעקתי למום לך
 מתנפלים ערבים אם בעיראק אילנו עזר. לא
 (בשם סרהמד בערד שיצעק מספיק מישהו על

 אלה כאן, אבל אותו. עוזבים והם מוחמד)
אדם.״ בד לא חיות,

עירא יא :במערבה צעקה קמה בינתיים
״מכם אחד רוצחים הצילו, רוצו, קים׳  כל !

 אשר את אחז רגע באותו במעברה שהיד׳ מי
 לחכות מבלי הצרכנים אל ורץ השיגה ידו

 הצרכניה, לתוך התפרצו מיותרים לבירורים
בגויים״ נקמה ״עשו הרסו, ריסקו, שברו,

 כל .נהרוג רוחם שקטה לא בזאת אולם
״הטריפוליטנים  אך מוסער. עיראקי דרש !

 אחים כולם הרי :אחרת סברו המתוגים
 ארוך מכתב לשלוח מוסב כך. לעשות ואסור

ולהס בתל־אביב׳ שם אי היושבים למוסדות
 שהמשקרה העיקר שקרד- מה כל להם ביר

 עניים, אנשים ״אנו האשמים את תאסור
 לקיים ביכולתנו ואין קשה העובדים פועלים
 את שתשללו תובעים אנו שחור. שוק עסקני
הנוכחי.״ מבעלה הצרכניה זכיון

 הקטן בחדרו עבדאללה לו שכב בינתיים
 מלא כשגופו ואשתו) ילדיי חמשת עם (יחד

 לב־ תחסושת עטור וראשו וכאבים חבטות
 ״הוא התלדגן הוא אותי״׳ שמפליא ״מה נם

 ההזדמגות את מצאו זאת בכל אלה שאנשים
 לירות ושש מהיד השעון את לי לגנוב

מהכיס.״

השלישי המעמד
ל ה מו א ה ב

 הנשים מהרד- אמרה שררה סירה בכפר
 ראשן על הכבדים המים פחי את נשאו
 ישבו חסונים גברים כלום, קרה לא כאילו
 בבית־הקפה שש־בש שיחקו או עצים בצלי

 ילד אף למצוא היה אי־אפשר אולם הקטן.
שש. או חמש לדל מתחת אחד

יל של זוועה צריחות בקעו זאת, לעומת
 אחד מבית נאשר הכפר. בתי מכל כמעט דים

 מיוחד. דבר זה אין ילד, צריחות בוקעות
וזעקו נעלמים הכפר ילדי כל כאשר אולם
 של עדין זה אין השמים, עד עולות תיהם
אבהי. עונש סתם

 שחורה במכונית נעוץ היה הפשוט ההסבר
 בוקר אותו המרכזית. ברחבה שעמדה קטנה

 לאחד היהודי המוהל את מתל־אביב הביאה
 הוא טרחה לחסוך כדי הקבועים. מביקוריו

בסיטונות. הערבי בכפר מלאכתו את עושה
א. ב ה ? ל ? ר ב □

 להבא ואגדל יותר עגבניות אשתול לא
 כשהודיעו זקן, דרוזי צעק — באדמתי״ טבק

תוצרתו. לשיווק החדשים התנאים על לו
 נשמו בגליל והדרוזיים הערביים הכפרים

 שיווק חברת חיסול על להם כשנודע לרוזהה,
 אשתקד נכללו דרוזיים כפרים 17 היבול.
 את ששיווקה החברה של הזכיון בתחום
 החורף אחת אשתקד, אולם המיעוטים. ירקות

וה בעמלם ברכה החקלאים ראו הגשום,
 האינטנסיבי מהעיבוד ניהנים שאינם מיעוטים,

 ליבולים זכו בעל, שטחי הן אדמותיהם ורוב
מה אחוז 50ב־ גם איפוא הסתפקו גדולים,
 בעיקר הבצורת פגעה השנה אולם הכנסה,
יבו הניבה החרבה והאדמה הבעל בשטחי

 שנפלו הרבים, הקומיסיון דמי זעומים. לים
 ברכה השאירו לא היבול שיווק חברת בנחלת

המשק. בעל עבור רבה
 במקומה אבל התחסלה היבול שיווק חברת

 המורכבת הכרמלל בוסתן חדשה חברה קמה
 שפי פלוס היבול ושיווק מתנובה בעיקר
 של הקומיסיון פרטיים. ירקות סיטונאי וכמה

 כן לפני כלל. קטן היה לא החדשה החברה
 הון בעלי פרטית, ממה עם הדרוזים הסתדרו

 היו והרווחים וזבלים חקלאי• ציוד שהשקיעו
 דחקה הנרנזל בוסתן אולם ביניהם. מתחלקים

היוזמים, רגלי את
 משרתים, אנו ״בצבא מתמרמרים. והדרוזים

יש אזרחות תעודות לנו יש משלמים, מסים
 עגבניות תוצרתנו. על שלימד. לנו ואין ראלית

 מי ידי על לשווק נאלצים ואנו מתקלקלות
 אפשר וטבק טבק נזרע להבא אבל שישווק
 היהודים יעשו מה נראה שנים. גם להחזיק

שלנו.״ והעגבניות הפלפל בלי

צבא
ר הג׳־נ*״ חו ש ה

 האנשים חייכו יחד!״ שוב השניים ״הנה
 תל- וברחובות הקאמרי בהצגות דליה, בכנוס
 כשחזר אלון, יגאל לאלוף היתד. כוזנתם אביב.

 כהן, ירוחם ולשלישו, בארץ, קצרה לחופשה
 מפני ״ג׳ינג׳י״ החיבה בשם ידידיו בפי הנקרא
לכושי. דומה שהוא

 אך האלוף, את היסב מכיר הרחב הקהל
 בלתי חלק כמעט שהפך שלישו־ידידו, את לא

 על מספרים ה״וותיקים״ אולם ממנו. נפרד
אינסופיים. סיפורים ינג׳י

בתמ למחנה בא ג׳י. בי. :לדוגמא סיפור
 ירוחם, ידי את לחץ אשתקד, הסתיו רון

״תימניים אלופים כמה לי ״דרושים : חייך !
 וש־ שחור־השעד והגמיש, הנמוך הרב־סרן
 תימנים מאות כמה ״קח נבוך. לא תור־העין,

 אותם הכנס סוב, חינוך להם תן צעירים,
 ואז לחבריהם, שדם סיכויים להם תן לצבא,

תימגיים!״ אלופים שנה, 20 בעוד לך, יהיו
 דרושים ״הט ג׳י. בי. קרא זמן!״ לי ״אין

!״ מיד לי
 הסתכלו אלופים, וסגני אלופים המסובים,

 היה הוא ברור. היה הרמז בקנאה. בירוחם
 לדרגה לעלות שיכול בצה״ל, היחיד המועמד

 לדרגה שהגיע לפגי התפטר שירוחם אלא זו.

זו.
י סנ תי ז  אדם כמעט אין יגאל״. של ״ז

 יגאל של ״התימני את ראה שלא בארץ,
 קרבי, תצלום בכל כמעט הנראה, אלון״,
לירו אולם, הפלמ״חי. האליל של לצדו עומד

 — שני באילן להיתלות צורך היה לא חם
 בן הצבר, עבר רצוף שרות שנות 14 במשך

 כמעם קאריירה תימניים, הורים בן ,34ה־
אגדית.

מנסדר (עכדאללה) עובדיה
עיראקיות חכות לטריפוליטנים,

 בפלוגות הערבי פרצופו הופיע לראשונה
 הבלתי- כשרונו כשנתגלה וינגייט. על הלילה

 כבר הערבית, האוכלוסיה בקרב לעבוד רגיל
 נייסד העולם במלחמת : מסומנת דרכו היתה

 שלהם״ האינסליג׳נס לשרות הבריטים הו
 הצרפתים. קד מאחורי להכין עליו הטילו

לד הבריטים כשהגיעו לסוריה. הפלישה את
 המודיעין שרות ראש ירוחם נשאר משק,

והלבנון. לסוריה הבריטי
 את החליף בו זה, בתפקיד כהונתו בשנות

 בלבו עלה לבנוני, במבטא התימני מבטאו
 שאנשים׳ הרעיון הראשונה. בפעם ירוחם, של

 הערבי האדם של נפשו את המבינים מעסים,
 משימות לבצע יכולים שפתו, אח ודוברים
דלים. באמצעים עצומות

הש ל״הר־הגעש צרה היתד, מסגרת כל
 מהפכניים. רעיונות במוחו מגבש שהחל חור״,

 לישוב כבנות־ברית והלבנון סוריה רכישת על
העברי.

הל בינתיים האמינו. לא המנהיגים
 אנשים,, בידי שנקבעה הציונית, המדיניות כה

 של מזו נפלה הערבית הנפש את שהכנתם
 וההגנה המלחמה, פרצה בדרכה. כהן, ירוחם
צה״ל. הפכה

 את לשוזק להטריד, ירוחם השתדל באפריל
 כי באזהרתו, הישוב מנהיגי של מנוחתם
 4 לארץ. לפלוש עומדים הערביים הצבאות

 צרור השולחן על הניח הפלישה לפני ימים
 ארץ־ לעבר הסורי הצבא תנועת על ידיעות
 זו״ לאזהרה האמינו לא המנהיגים ישראל.

מע שעות האחרון, ברגע רק דעתם את שינו
הפלישה. לפני טות

 בחזית הפיקוד את לידיו קיבל אלון כשיגאל
 הערבי״״ ״המומחה את עמו לקח הדרום,
האלו- ״דמדומי בעת הבמה, מן יגאל כשירד

כהן (ג׳גג׳י) ירוחם
לבנוני מבטא לתידני,

מר בתפקיד ירוחם נשאר (הפלמ״חיים) פיס״
 הנשק שביתת בועדת ישראלי נציג : כזי

 לדבר מהם שהיטיב כהן״, ״מייג׳ור המצרית*
הקצי בעיני מושג מהר חיש הפך שפתם, את
 יודע ״איני :מהם אחד אמר המצריים. נים
 ביותר...״ האמתי הערבי כאן מי

 הרגיש הימים ברבות סוזרה. הרגשה
 חבריו אל התגעגע בודד, עצמו את ירוחם
 חזרו אזרחיים, בגדים שלבשו הקרבות, מימי

 :ירוחם החלים לחו״ל. יצאו או לקיבוציהם
 ללמוד. השעה הגיעה שרות, שנות 14 אחרי
 אזרחיים, מדים לבש הצבא, מן התפטר הוא

מפק יגאל כדוגמת שלא אולם בספרים. שקע
 נאלץ הקיבוץ, חשבון על באנגליה הלומד דו׳

עצמו. את לקיים כדי לעבוד ירוחם

המשק
אמריקאית ושמדה מוהר

 בארץ. האופנה תעשיית חלוץ סופניים צבי
 מהר המתייאשים האנשים לסוג שייך אינו

 לארצות־ מרוסיה הגיע 19 בן כבחור בחייהם.
 על והתגבר בצ׳יקגו מפעל פתח הברית,
 רק עמדו בו 1929 בשנת ההרסני המשבר
בצ׳יקגו. בנקים שלושה
 1931 ובשנת משהו עוד ניסה סוסניק צבי

 את הקים הרשוביץ שותפו ועם ארצה עלה
 שמלות לתעשיית האמריקאי״ החרושת ״בית

 תל־אביג—יפו ברחוב צנועה בדירה
 התפירה מכונות ארבע בעל החרושת בית

 שם לו רכש השותפים של העצמית והעבודה
 : השכנות ערב ארצות בבירות סוכנים בקרב
 האמריקאית הפרסומת דרכי ודמשק. בירות
והערבי, הליבנם בארצות פורה קרקע מצאו
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