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החדש. מהמנהל ועיקר 'כלל .
 לתוך הלבביים חיוכיו מלבד

הת (הגרועים), הישראליים היומנים
 להקים החליט הוא ברצינות. הענין ל

 לבדוק פקידים, 200 לפחות שיעסיק רד
 בכספי ■לשימוש ובקשה בקשה כל בעצמו

ההענקה.
 לממשלה לעזור כדי בא לא הוא : הסיבה
 העתיד, חשבון על הרגע קשיי על להתגבר

 ולהתמוטטות לאינפלציה קץ לשים כדי אלא
 כה עד המשק נראה אם הישראלי. המשק
 לשפוך ושאפשר תחתית, לה שאין כחבית
 ירוקים דולארים של בלתי־נלאה זרם לתוכה
 מק־דני־ החליט הרי שתתמלא, מבלי נוצצים

 ■ יהיו שלא או — תחתית להכין שיש אל
דולארים.

בתי ישנם הדולארים כי אף : התוצאה
 מאד חסרים הם בפראקטיקה הרי אוריה,

מאד.
 הידיעות אותן לפי עגה. למסד מפער
 משבר מאיים עבה, למסך מבעד המגיעות

 הנראה הגוף אותו על דוקא ביותר חמור
 סולל־ — ישראל מדינת של במציאות כמחוסן

בונה־ושות׳.
 האחרונות בשנים קיבל ההסתדרותי המשק

 באמצעות בעיקר מאמריקה, רבים כספים
 באופן גבוהה רבית תמורת אנופל, חברת
 ספק היה ולא כהלואה, ניתן זה כסף יחסי.
 את להחזיר ידם לאל יהיה כי מקבליו בידי

 שהרי — הצורך בעת המולווים הדולארים
הדולארים. את המכוונת היא הממשלה
 כי שנסתבר הרגע מן השתנתה זו תמונה

מ שיכוון הוא מק־דניאל אלא הממשלה, לא
האמרי כי ההענקה. של הדולארים את עתה

למפ מתלהבים שאינם בלבד זה לא קאים׳
 ממשלתית ליוזמה הכפופים כלכליים עלים

 להיווכח גם דורשים שהם אלא ופוליטית,
בריאה. היא מפעל כל של הקאלקולציה כי

 לאידם השמח אנטי־מפא״יי, כלכלן אמר
יכ לפחות דבר, ״אין : והורוביץ קפלן של

אולם לארץ.״ דולארים הפקידים 200 ניסו

ארגוב מאיר מפא״י ומזכיר הורוביץ דודיק האוצר מנהל
כו לגשם חי

הפקי הוצאות — חלקית היתד, זו נחמה גם
 של החשבון מן תנוכינה האמריקאיים דים

ההענקה.

תעלומות
הרצה של אורה

 השונזר קיבוץ איש אורן, מרדכי כשנפרד
 המק- האיגודים לקונגרס שיצא מזרע, הצעיר
 המזרחית, בברלין (הפרו־קומוניסטים) צועיים

,לכי לא בקנאת־מה. אלה ברכוהו מיייייי,

עצ בקבוץ מקום באותו בהתנהלותו כך אחר
מאי.

מעילות
ד5 הפקיד הגדר צת מה י

 של המרווח במסדרון שעבר הלקוחות קהל
 אגף משרד דלת ליד נעצר המשרדים בניין

 כשלנגד הופתע הביטחון, משרד של הקניות
 עד לקהל, סגור ״המשרד :שלט נזדקר עיניו

עקבותיו על שחזר הקהל, חדשה.״ להודעה

 הדעת׳ את מניח הסבר כל קיבל לא מאוכזב,
 ישראל, ממשלת בתולדות שלראשונה לעובדה

 החל מנגנונו, הושבת ממשלתי, מדור נסגר
 קראו זד, לעומת השליח. לנער ועד ממנהלו

 בעתוני שנתפרסמה קטנה ידיעה אנשים אותם
 משרד ״פקיד : צנועה כותרת תחת הבוקר

במעילה.״ נתפס ד,בטחון

 לא בגדר, הפרצה ליד שישב נמוך פקיד אלא
דרכה.״ לעבור החליט התאפק,

שעים פ
חרשת אשה עם ת״ם

את נטל גורניצקי, אוריאל המחוז, פרקליט

 אר״ הודעה לשלוח דומים, במקרים כמו אורן,
 אי־ אורן קלושה. תקוה זאת היתה אולם צה.
 בינלאו־ חסינות הנושא דיפלומטי, נציג גנו
 מהגנת לההנות היותר לכל יכול אלא ,תימ

 זאוז אין אחר. ישראלי אזרח ככל המדינה
ומש חוק על שמושגיהם במדינות רבה הגנה

בישראל. הנהוגות מאלה מאד שונות פט
 רגיל ממקרה התעלומה את שהפך הדבר
 שייך שאורן בעובדה נעוץ היה רבתי, לידיעה

 ואת ברית־המועצות את המעריצה למפלגה
 להנות מבלי העממית, הדימוקרטיה ארצות

 רגילים מפ״ם אויבי מצדן. מקבילה מהערצה
 משה את ובעיקר המפלגה, מנהיגי את להרגיז

וני הקיצוני, הבעד־סובייטי האגף דובר סנה,
 להם לקרות שעלול למה ביחס קודרים חושים
 בהסתמכם לארץ, יגיעו שהסוביטים במקרה

 שת״ אחרים שמאליים למנהיגים שקרה מה על
 גורלו רשמיים. קומוניסטיים במנהיגים חרו
 מאיר יהיה, כאשר יהיה אורן, מרדכי של

בהחלט. הומוריסטי בלתי באור זו הלצה

עמית גרעין
נו־ולא■ פתרון
 את עורך ישראל במדינת צעיר כשאדם

 עליו הרי למקצוע, לכניסתו ביחס חשבונו
 בצבא. שרותו :אחת שאלה תחילה לפתור

חלוץ. :ששמו המקצוע על גם חל כלל אותו
 לגורלם עמית גרעין אנשי חששו תחילה

 שאינו בגרעין הצבא יכיר האם לכשיתגייסו.
ב שלמותו על ישמור לתנועת־נוער, שייך
 כגרעין לגייסו־ יסכים ואם י השרות שעת

 הנוער, תנועות מגויסי כלפי כנהוג לנח״ל,
 על שיקשה מפלגתי למשק יישלחו לא האם

? העצמאי קיומם
בו של הבלתי־מוגדר הגרעין עם בפגישה

 הורגעו בנאות־מרדכי החיפאיים הצופים גרי
 לפי הגח״ל, ע״י נשלח זה גרעין :החששות
בלתי־מוגדר. למשק בקשתו,

 הבלונדי בנו סרלין, עמרי נפגש השבוע
 הגרעין, מזכירות חבר הכנסת, נשיא סגן של
 שמע הבטחון, במשרד לנח״ל האחראי עם

 ה־ : המסקנה יותר. מפורשים פרטים מפיו
 בלתי־מפלגתי, גרעין לרעה יפלה לא נח״ל
 ה־ הקשיים על להתגבר משלו דרך לו יתן

מאור מפלגתי עורף החסר גרעין של חמריים
 צבאית היאחזות נקודת :הדרך ועשיר. גן

במ נחלאי גרעין הגבולות. באחד נח״ל, של
להמשיך יכול נח״ל, כיחידת שנתיים קום

עמית מזכירות חכרי
■לקשיים ציפו

הדל מאחורי שונות. למטרות טנדר
 המקרה על הפקידים התלחשו הנעולות תות

 לאוזן מפה לקהל. משרדם סגירת לידי שהביא
 פקידים שנתגלו. מעילות על שמועות עברו

 החנייה מגרש על ראש, בניד סיפרו, ותיקים
 הצבא, מעודפי מכוניות חונות בו צריפין, ליד

 המכירות אגף ע״י לאזרחים כך אחר הנמכרות
 על נערכה לא ביקורת כל הבטחון. במשרד

 יכלה לא גם המגרש, על שנמצאו המכוניות
 המוכנסות המכוניות מספר רק נרשם להערך.
 איש ממנו. המוצאות אלה של ומספרן ,למגרש

ה מספרים מלבד, מוצאן. או לטיבן דאג לא
פירמן. דוד המגרש ושומר מחסנאי פקידים,
 ואב 36 פורמן, הודיע מספר חודשים לפני

 עליו שכמחסנא• מדורו למנהל ילדים, לשני
ה בעיית את לפתור על־מנת טנדר, לקבל

ב לדבריו, שפגמה וחזרה לצריפין תחבורה
נס בקשתו, שאושרה לאחר עבודתו. יעילות

עבו האוסר החוק שלמרות מהרה עד תבר
 פורמן העסיק המדינה, לעובדי צדדיות דות
ני סכומים לו שהכניסה בעבודה הטנדר את

 לשני אב שהוא טען לברור, כשנקרא כרים.
 בדרגה כפקיד ושמשכורתו לאשר, ובעל ילדים

לכלכלתם. מספקת אינה ה׳,
 של בגירלו יעלה מה הוחלט בטרם עוד

 שהמחסנאי, שמועות, הילכו הטנדר פורמן.או
ב זכה בארץ) שנים (חמש חדש כעולה אשר
ה על־ידי לו שהוקצבה יפו, ,מוזהר, דירה

מאפשרו שחורג חיים אורח מנהל סוכנות,
ה מנהל ממשלתי. פקיד של הכספיות יותיו
 של הפנימי הבילוש רשת את הפעיל מדור

 שאחר לדעת מהרה עד נוכח הבטחון, משרד
 נגד שנערכה החשאית בחקירה :המועד את

 חודשים משך כי נתגלה הנחשד, המחסנאי
לר שקיבל המכוניות מן להפשיט פורמן נהג

 ל' שיווקם היקרים, חלקיהן מרבית את שותו
המ ללקוחות נתן זאת ומלבד השחור שוק

 ברשיין רבות תלאות לאחר שזכו אושרים,
 בחירד, זכות הצבא, מעודפי מכונית לרכישת
מ יותר להם שנראו מכוניות לגבי ועדיפות

 ש־ כסף סכומי תמורת להם׳ שהוקצו אלה
לכיסו. שילשלם
 בדרך בחר המחסנאי אחר שעקב הבלש
 הציג המכוניות, למגרש נסע הוא : הבדוקה

מכו חומד שהוא לפורמן ורמז כלקוח עצמו
 ברשיון־הקנייה, לו שנקבעה מזו אחרת נית

 מנהלי על״ידי שסומנו לירות 300 לו מסר
הכר. בסימני הבטחון משרד ׳

של תיק נגדו ונפתח נעצר שפורמן לאחר
 מדור נסגר מעילה,. באשמת לדין יובא פיו

הח גילויי נחקר. ומנגנונו זמנית המכירות
 את ניהו המחסנאי, אל כולם הובילו קירה
 ראש זיו־אב, יצחק מחשד. המנגנון אנשי יתר

ב ראה הבטחון, במשרד ציבור ליחסי האגף
ל החליט חיובי, ציבורי צד המעילה פרשת

 של ליעילותו הודות ״רק :הנימוק פרסמה.
שאינו המחסנאי, נתפס ואנשיו המדור מנהל

לנ הרצליה, איש ,48 בן־דוד, דוד של תיקו
מ הצחה על־ידי אשתו של ברציחתה אשם

 פשע מקרי שורת אחר במקרהו׳ ראה תוכננת.
ל בבתי־חולים נכלאו שנאשמיהם ורציחות

 של הדעת בצלילות שבוצע ״רצח רוח, חולי
 ממנו והגדולה החרשת אתל, שאשתו, אדם

עליו״. נמאסה שנים, בחמש
 ביסורי בן־דוד אתל התפתלה תמים חודש

 המשטרה הצליחה שנפטרה בטרם אך כוויה,
 רשו־ פתקים באמצעות עדות׳ ממנה לגבות

ם8 :י

 אלג שסיימה לאחר דצמבר, מלילות באחד
 לחדר כרגיל, נתכנסה, הפרטי, ביתם עבודת
נרד החקלאי, ולבעלה לה כמשותף השינה,

 ביללות משנתה נתעוררה קצר זמן לאחר מה•
ש להבה בתוך מוטלת היחד, היא נואשות.
 במיטה, היתר, בין שאחזה וגברה, התלקחה
 תיך ממיטתה זינקה אתל עצמה. ובה בשמיכה

ש בעלה, נגלה ולעיניה האש על התגברות
 לה,מ״ ניסתה וכאשר נפש, בשיוויון בה הביט

עדו לפי תפשה, אחוז־הלהבות, החדר מן לט
הבו המיטה על בחזרה להשכיבה וניסה תה,

ערת.
 מאוחר זה היה הדלת, את לבסוף כשפתח

 במצב מיללת בחצר, מצאוה שכנים :מדי
 העבירוה בשמן אותה שמרחו ולאחר אנוש

 את של לסיפורה בתוספת לבית־החולים.
 ששם אחרים, מוצגים שני המשטרה גילתה

 גילו הבית בתוך :הפרשה על חדש אור
 לדע אשר ריקים, בנזין בקבוקי שוטרים

 מיטת על הבעל ע״י הורקו התביעה, של
 הזג מנופץ החדר, חלון ליד ואילו תו׳

 ח תנור לגבי לחימום. נפט תנור נמצא
 מא צדקתו, את הנאשם, לדברי מייצג,
 התנור על־ידי הדלקה נגרמה לדבריו

 את אפילו ניפץ האש, את לכבות ניסה
 והח התנור : התביעה סבורה החלון,

 להצ מראש הנאשם על־ידי הוכנו בור
מו.

 ה יסתמך להערך העומד במשפט
 של מדוקדקת תבנית על ניצקי

 מסק ע״י נבנה אשר פרטיו, לכל
 המו בדיוקו שהפתיע שיקמוני,
 שאחד בן־דוד, הזוג של שכניהם

 1אב כך כל להיות אפשר ״איך
 ״כי :חברו ענה
וחד־ ממך
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