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קריע ליצחק (שמאל) אלישר מאליהו :ירושלים עיריית ראשות
ספרדית פנים ?דרשת בעל אשכנזי

העם
משוננו בגדנו, אש^גנו.

 החברתי במעמדו להבחין קל היה החודש
בישראל. אזרח כל של

טו בצורה החגים חלים השנה כי אמר אם
 או יצרן נותן־עבודה, שהיה משמע — בה

 בשב' הפעם חלים חג ימי שלושה כי קבלן•
עבודה. שעות לאובדן גורמים אינם תות,
 חלים החגים כי זאת, לעומת אמר, אם
 או פקיד שהוא משמע — רעה בצורה השנה
 מקבל 'נוח, חוזה־עבודה לפי העובד פועל

במיטתו. ישן שהוא בשעה גם שכר־עבודה
 תשרי חודש לוח אם שאל לא איש אולם
 בה במדינה כי למדינה. רע או טוב תשי״ג

 — מליונים מאות של מספרים בחלל מרחפים
מג אפשריים, שילומים מוסכמים, שילומים

 אין שוב — אגרות מלוות, הענקות, ביות,
 שהוא כל קשר שיש לעצמו מתאר האזרח

 מליוני כמה אובדן ובין הכלכלי מצבו בין
 על וכשהיכה הלאומי. למשק עבודה שעות
 בגד' ״אשמנו, הכיפורים, ביום והכריז, חזהו

נו,  בוידוי לכלול דעתו על עלה לא פשענו...״ '
 ונפשי גופני מאמץ : העיקרית האשמה את זה

 אינם באמבטיה, המתרחץ לאדם המספיקים
 ועלול אדיר זרם נגד השוחה לאדם מספיקים

רגע. כל לטבוע

הממשלה
חודי□ בית דרוש:
בעצל השבוע נמשכו ג׳י. בי. של תמרוניו

 בלתי שיחה שוחח לאחד, רמז זרק הוא תיים.
 נתן לשלישי, בעיניו קרץ השני, עם מחייבת
 את יאבדו מעט שעוד ההרגשה את לכולם
בלעדיהם. ממשלה יקים ג׳י. ובי. עולמם

 בבגדי־עבודה פועלים חדרו שעה אותה
והקי קירות הרסו הכנסת, לבניין מלוכלכים

 של המזנון את להרחיב : תפקידם המולה. מו
 ומשרד הדואר משרד צמצום על־ידי הכנסת
 : מאד חשוב צעד זה היה הכרטיסים. חלוקת

 60( הנוכחי המצב את ג׳י. בי• ישאיר אם
לקואליצ יצרף אם או קולות), 60 נגד קולות

 יצטרכו ליבשיץ־למדן, סיעת צירי 2 את יה
 שעות בכל נוכחים להיות הכנסת חברי כל

העד עלול בה להצבעה צפייה מתוך הישיבה,
 ממשלה. להפיל שניים או אחד ציר של רם

 על להנעים עשוי יהיה גדול מזנון של קיומו
הכנסת. בבניין השהייה את הח״כים
 ב־ בכנסת שעבר נכבד, כנסת חבר אמר

בית־חולים. גם במקום להקים מוטב :חופשתו
 ספק, בלי הוא, המצב של הגדול הקוריוז

 למדן. וחנה ליבשיץ דוד של המפתיע מעמדם
 שערכו החשבונות בכל בשעתו טעו השניים

 עמם לקחת הצליחו לא ם, פ״ מ מ בהתפלגם
המפ שבתוך האופוזיציה מן זעיר חלק אף

 להכניס מסוגלים היו אם הוא גדול ספק לגה.
מכרי היו לוא השלישית, לכנסת עצמם את
 מאחר אולם חדשות. בחירות על השבוע זים

 נוסף קול וכל בכנסת נמצאים כבר שהם
 תפקיד עתה לשחק השניים עלולים חשוב,

 כמה מכנסיה בכיס שיש למפלגה המתאים
קולות. רבבות

ירושלים
טובטח ראש כאב
 עיתונאים אורחים, גדוש ישיבות אולם

 פרסום שהשיג במחזה נכח סקרנים, וסתם
ה להצגת שקדמו הרבות החזרות אחרי רב

®

 אליהו לירושלים. עיר ראש בחירת :בכורה
 השנה חצי בן במאבק מרכזית דמות אלישר,

 ההצבעה קיום על הודיע קם, בתוך.המועצה,
 ממועט" הסתלקותו על זאת עם ויחד המכרעת

העיר. לראשות דותו
 השיג הקובעת לישיבה שקדמה בהצבעה

 מרדכי המפא״יי, יריבו קולות, 10 רק אלישר
 שנהג למדות פורוש, משה והרב ,9 פרידמן,
 .2 רק עצמו, בשביל והצביע יריביו כדוגמת

 הקואליצ־ מרכז אמדור, אלכסנדר עורך־הדין
 מראש מתוכננת להתיעצות הפסקה ביקש יצה,

 להרים הדתיים את לשכנע היה שתפקידה
 :להם שהובטח הויתור הימין. עם ידיהם

דתי. מועמד
ל שהתקיימה במניין, החמישית ההצבעה

 את הוכיחה הפרוזדורית, ההתיעצות מחרת
 קליינלרר, המזרחי, הפועל נציג :תועלתה

ב שוכנע הצדדים, שני תחרו אהבתו שעל
 במחנה יותר בטוח עתידו כי הפרוזדור שיחת
קריב. יצקח לישראל ידו את הרים הימין,

שהקו האיש, תאחר. לא השערוריה
 ודתיים) חרות כלליים, (ציונים הימנית אליציה

 בולט יתרון בעל היה כמועמד, בו בחרה
 כשעלה רק אותו. הכיר לא איש :ביותר
המז בנק סניף כמנהל נודע הנשיאות לדוכן

 אשכנזי מגולח, מזרחי איש בירושלים, רחי
.49 ובן 3ל־ אב ספרדית, פנים ארשת בעל

 ראש אז עד אלישר, אליהו מאת קיבל הוא
 יד, ולחיצת העץ פטיש את בפועל, העיר

רגשותיו. את אושר בחיוך השמיע
 בהציצו ימים, האריך לא קריב של אושרו
ה התקפת את שרי ראובן ערך שם שמאלה.
 הרשמי ראשה שמלבד הקואליציה על בתולין

 לא לקריב הבטוח שרי כלל. השתנתה לא
 ולחבריו לקודמו, מאשר ראש כאב פחות

 !, בוגדים צעק המזרחי, הפועל אנשי למעמד,
 עם שהצביעו כיוון שווא, בשבועת האשימם

הנוגדת. הבטחתם למרות הימין
 שבשיקול המכריע, הקול בעל קליינלרר,

 הבטיח הדת, לטובת הכריע והדת המעמד בין
 על ישמור כי שמאל בצד הזעופים לחבריו

 המחיצה. של זה מצד גם הפועלים ענייני
שהצ וכמעט לא־אילם, בוז היתד, התשובה

 בחסותו הראשונה השערוריה את להוליד ליחה
שה ירושלים תושבי החדש. העיר ראש של

 היו מר צחוק אלא אצלם עורר לא כולו מחזה
לבוא. תאחר לא כך גם כי משוכנעים

נמלים
njj'nan תגובה

 הוריו עם 20 בגיל היגר אשר שטרן, בורים
 שנים שש סיים רוסית, מעיירה לאמריקה

באוניבר המתימטיקה לימודי את מכן לאחר
 די אמר לא הוא בהצטיינות. הרווח־ סיטת
 בה הראשונה, העולם ממלחמת וכשחזר בכך

 באוניברסיטת השתלם מודיעין, כקצין שימש
העבודה. יחסי בתורת קולומביה

 העבודה משרד מומחה הפך שטרן ד״ר
 אבי היה רבה, פעלתנות גילה האמריקאי.

העבודה. ייעול רעיון
 הקטנטן השפם בעל שטרן בורים אולם
 החד האף בעלי העגולים והפנים השער, מכסיף

 בדיבורו. נוהג שהוא כשם שלו בקריירה נהג
משי עצמו בפני העמיד הוא ובבטחון. לאס
 : בעבר לפניו שעמדו אלה מכל גדולה מה

 שנתיים משך בנמלים. עבודה בייעול התמחות
 בעיותיו, על עמד לנמל, מנמל נסע וחצי
הר 1932ב״ דו״חים. כתב סטטיסטיקות, ניהל

הרא ספרו את פירסם עבודתו, פרי את אה
אמריקה, בנמלי עבודה ייעול בחשיבותו, שוני

 העצמאות מלחמת שנת שנה, 16 כעבור
 אשר המקרה שטרן לד״ר אירע הישראלית,

 של החדשות במרכז יעמוד שכיום לכך גרם
ל ארצות־הברית על־ידי הושאל הוא הארץ.

 ישראל דרך עבר תפקידו את וכשסיים ימן,
ההס של כאורחה ימים וחצי חמשה למשך

ל זקוקה הארץ כי הבין שטרן ד״ר תדרות.
 עצמו את הציע כשלו, ידיעות ובעלי מומחים
 העבודה כמייעל האו״ם של העבודה למשרד
חיפה. ישראל, נמלי בגדול

 לדעת נוכח לחיפה או״ם מומחה כשהגיע
 פעולה בשיתוף נסיון חוסר דביזים, חוסר כי

 פיר" ואז העבודה. ייעול בעוכרי ד& ופיקוח,
 קבוצות של מקצועי אימון :הצעותיו את סם

 ופיקוח מגובשות כיחידות הפעלתן הסוארים,
 :הסופי הסיכום מקצועיים. מומחים על־ידי
 לכל שתתבטא יותר גדולה עבודה תפוקת
 :הענפים באחד זר מטבע בחסכון הפחות
יותר. מהר תפורקנה זרות אניות

 שביתת :מפתיעה היתה להצעות התגובה
 כדי פעולה לשתף ועדיהם וסירוב הפועלים
 כינס נבהל, לא שטרן ד׳׳ר לפועל. להוציאן
ה החבלה נסיון את גילה עיתונאים, מסיבת
פועלי.

 האו״ם מומחה של העזתו באה השבוע
 ,60ה־ בן אמריקה וחניך רוסיה יליד היהודי,

 הכללית ההסכמה את קיבל הוא :שכרה על
 הפועלים) ועדי : (כולל בנמל השותפים כל של

 החדשים ארבעה משך עמו פעולה לשתף
 — הארץ את יציאתו מועד עד הקרובים,
הישראליים. מחניכיו אחד על־ידי והחלפתו

המשק
למלטה מלט
 ציוד מבריטניה להגיע החל שנים שש לפני

 מלט- שיפיק מפעל להקמת ומשוכלל מלא
 שם, נקבע למפעל משובח. מסוג פורסלנד
 העתיקה, דן בארץ מקומו, בשל שמשון,

 שפע נמצא בסביבה מהר־טוב. הרחק לא
 מתאימה נראתה והיא גיר חימר, סיד, אבן של

לה המפעל עמד התכנית לפי הבחינות. מכל
בחודש. מלט טון אלף 25 1949 בסוף פיק

 בסוף המלחמה. בשל נשתבשה התכנית אבל
 עם רק המבנים. נהרסו הציוד, הושמד 1947

הע את שמשון אנשי חידשו המדינה ביסוס
 עירית ראש הועמד החברה בראש : בודה
הע עשיר משקיע־חוץ בן־עמי, עובד נתניה

 הממשלה חשובים, כסף סכומי לרשותה מיד
האמרי המלווה מכספי גדול אשראי העניקה

 ערבויות נתן הבריטי האוצר משרד קאי,
התכ לפי בבריטניה. מכונות לספקי כספיות

 בתחילת כבר להזרים, בית־החרושת עמד נית
ירוש לאזור גדולות, בכמויות מלס השנה,

לים.
 קבלן נמצא שלא כיוון כסף. אץ אס

 עבודת עצמו על ליטול מסוגל שיהיה פרטי
 הנהלת נאלצה גדול כה בקנה־מידה בנייה

שו שזו למרות לסולל־בונה, לפנות שמשון
 נשר. בית־החרושת אחר, מלט למפעל תפת
 לעבודות סולל־בונח חברת ניגשה החוזה לפי

 עם ביחד הבניינים מחיר .1950 ביולי הבנייה
 ל״י. 1.300.000 לעלות עמד המכונות הרכבת

 סולל־ : סכסוכים נתגלעו הזמן במרוצת אולם
העבודה! עבור מיידיים תשלומים דרשה בונה

 מזומן. כסף תמיד היה לא שמשון לחברת
נת והעבודות מתווך נמצא פעם בכל אבל

מואט. בקצב כי אם משכו,
 מפעל של בניינו ומסתיים הולך בינתיים

 ש־ כמובן ברמלה. נשר, חברת של שני מלט
 שמשון, הנהלת בזה. גם שותפת סולל־בונה

 הבלתי־ ההתחרות עקב במצוקה הנמצאת
 חוסר בארץ, למלט הדרישה מיעוט צפוייה,

דו סולל־בונה, את מזרזת החלה המזומנים,
 השיבה הבניה. עבודת את לסיים ממנה רשת

בנייה•״ אין — כסף ״אין : סולל־בונה
 דרישתה את לחזק כדי חדשים. שווקים

 משמשון הדורש מכתב סולל־בונה שלחה
שבו שלושה תוך ל״י 200.000 של תשלום

 תדרוש — סולל־בונה איימה — אחרת עות.
החברה. פירוק את

 תביעה הגישה נבהלה, לא שמשון חברת
הש טוענת, שהיא כפי בגלל, לפיצויים נגדית
 בית־ מדוייקים. לא חישובים עבודה, היית

התבי לבירור עד מניעה צו הוציא המשפט
ההדדיות. עות

 המלט למפעלי חדשים שווקים נתגלו עתה
לק המוכנות מלטה, יוון, בתורכיה, : בישראל

 זה יצוא התוצרת. של ניכרות כמויות לוט
 לשמשון. וגם לנשר גם עבודה לספק עלול
 יש חוץ למטבע ביותר צמא שהאוצר כיוון

 בשמשון כספים שהשקיעה הממשלה כי להניח
הסכסוך. לחיסול תעשה

נעימה בלתי בשורה
ה המניות בעלי הנכבדים, הג׳נטלמנים

היש החשמל חברת של א׳ והרגילות רגילות
ה הכללית לאסיפה בלונדון שהתכנסו ראלית,
 מפי שמעו השבוע, החברה, של 29יה־ שנתית
 את סמואל, הרברט וויקאונט ראש, היושב

דיבי כל יקבלו שלא נעימה הבלתי הבשורה
 להסתפק נאלצו הם .1951 הכספים לשנת דנד,

 ממשלת כי סמואל, לורד שמסר בהבטחה
 תעריפי את בקרוב להעלות תסכים ישראל
מניו החברה, רווחי יגדלו אז החשמל. מחירי

פרי. שוב תשאנה תיה
 כוח. תחנת בניית ומסתיימת הולכת עתה כי

 תבוטלנה החדש!״ ז1התחנ תופעל וכאשר
ההגב תבוטלנה אתן יחד בחשמל. ההגבלות

 להעלותם, תסכים הממשלה במחירים. לות
כפולה. דיבידנדה יקבלו המניות בעלי

p m
ומיט חרב

 מכוניות הראשונה בפעם הופיעו כאשר
 תל־ בדרום מכבי־אש של הכבדות המיכל
 גדולה. בהלה האזור תושבי את אחזה אביב,
 בל בסביבה פרצה שלא התברר חיש אולם

לת מים לספק נקראו רק המכוניות ! דליקה
מ תנובה מחלבות על־ידי המיוצרת מיסה
 כמות את כך על־ידי מגדילות חלב, אבקת
לשתייה. החלב

 החלה הרפת בתנובת העונתית הירידה
 מכבי־ הוצרכו מאז חודשים, שלושה לפני
 כמות את העבודה, פריון את להגדיל אש

 טרי בחלב התמיסה אחוז שסופקו. המים
המזו על המפקח למאה, 25ל־ מעשרה עלה
יותר. עוד האחוז את להגדיל אמר נות

הנר החלב כי טענו הרופאים, התנגדו כאן

779 הזה״ ,העולם


