
ף. ג י ד מ ב
 שנים של מאמצים לאחר לקוחותיה את שה

רבים. ויתורים ובעזרת רבות
יד לא הישראלית הכלכלה אשר דבר עוד

״אפי לעסקים. היהודי של חושו :לנצלו עה
 אומר זד״״ חוש מפגם לא הגלות במצוקת לו

 זאת לעשות הצליחה המדינה ״ואילו מאיר,
 והפקוח הקצוב משטר ידי על רבה במהירות

 ולסוחר לתעשין המרצה כל הימה לא שהוטל
 לחוץ־לארץ. סחורתו את למכור הישראלי

 תל- אלנבי, ברחוב בחנות יותר הרתיח הוא
 זה מניו־יורק. יבואן עם מעסק מאשר אביב,

 אדמיניסטרטיביות.״ טרדות לו חסך גם
 לתשומת זכה היהודי היתרון רק לא אולם

 התורפה נקודות אותם עינינו פחות לא לבם.
 לפני היה למשל, כך, זרות. מדינות בכלכלת

 לא התזונה, מצב החמיר בארץ כאשר כשנה,
 בקפריסין הממשלה. בידי מלאי כל כמעט היה

ת ישראל לממשלת סוחרים הציעו הסמוכה
 לקבלה •טונה, ל״י 23 במחיר אדמה פוחי

המקומיים. במחסנים
 בארגנטינה כי מאיר לאחים נודע זמן אותו

לעז זעקו האיכרים : ביותר קשה מצב קיים |
ה תפוחי יבול מעודפי להפטר הממשלה רת

 אילו ל״י. 17.500 חיפה: לנמל בהגיעם אדמה
 להם. לעזור הציע מאיר לאחסנם. מקום להם
נכונו את הביע ארגנטינה, לממשלת פנה הוא

 ואף המפריע הזבל מן להפטר לה לעזור תו
 אנ- בדולרים, לשכור, :הצד מן עסק לעשות

ע מחוסרות שעמדו ארגנטיניות, קירור יות ן
 את להוביל הבשר, ייצוא צמצום בגלל בודה

לישראל. האדמה תפוחי
ל אף הסכימה שמחה, ארגנטינה ממשלת

 בטקס־ ההובלה עבור מהתשלום חלק קבל
 תפוחי של הטונה מחיר ישראליים. טילים
 אילו ל״י. 17.500 חיפה: לנמל בהגיעם אדמה
 היתד, למשל, אמריקאיות, קירור אניות שכרו

הסונה. ל״י 25 עולה בלבד ההובלה
ארגנ מאושרים. היו ״כולם :מאיר מסכם

 היתד, ישראל ממשלת מאושרת, היתה טינה
 היינו אנחנו גם האמת, ולמען — מאושרת

מאושרים.״
 גם אולם סיליונרים. להיות רוצים

ב הישראלית, התעשיה אין כי מבין מאיר
 המדינה את לקיים מסוגלת הנוכחי, היקפה

ל קודם, צורך, יש כך לשם ייצוא. ידי על
 למשיך יש :כלומר רציניים. בממדים פתחה

 מוכן אינו איש אך רציניות. בכמויות זר הון
 שיוכל הבטחה, לו שאין במקום כסף להשקיע
יצ אשר ההון מן גם מהשקעתה גם ליהנות

ההשקעה. עקב טבר
והב הזר המשקיע זכויות להגנת חוק שום

 לשם מאיר. לדברי יספיק, לא רווחיו טחת
 המשטר את לחלוטין לשנות צורך יש :ך

 ל־ צריכים קפיטל, רוצים אם הקיים. ־,כלכלי
קפיטאליסטים. זיות

ב גדל בארץ הנוער ״רוב :הוא אומר
 מלת היתר, קפיטליסט המלה בה אשר נדרה
 היד, שלא מי :אמר קלמנסו אסון. זה :נאי.

 מימיו היה שלא סימן בצעירותו, זוציאליסט
סי כשהתבגר, סוציאליסט שנשאר ומי :עיר

כך. חושב אני גם מעולם. התבגר שלא נן
 לרעיונות בארץ הנוער את לחנך צורך ש

ודשים.
 היא החופשית היזמה שסיסמת הדעה ״גם
 אינה המדינה את ההורסת אנוכית :יסמר,
מול־ ,ד,ברית ארצות את למשל, נקח, כונה.

 מילדותו, אמריקאי, כל הזאת. הסיסמה ת
 ספרות לו עוזרים בכך מיליונר. להיות ולם
 טרם עוד לרוב• ומחזות רדיו סרטים, נפה
 ^כנס כבר הוא הספר בבית למודיו את מר

 בכל עוסק עתונים, מוכר המיליון, על מאבק
קטנות. עבודות יני

 של העבודה שקצב היא המעשית ״התוצאה
 ל־ כדי בעולם. ביותר הגבוה הוא אמריקאי

 חולם שהוא הגבוהה המחיה רמת את |שיג
 אחר אדם מכל יותר קשה עובד הוא ליה

 155 מתוך עויין, אין זאת, בכל כולו. עולם
אח־ מאות אלא הברית, ארצות תושבי ליון

 כל- : האמיתית המתעשרת מליונרים. של ית
ה מן והמתפתחת המשגשגת המדינה, לת
 בה.״ המושקע האדיר רץ

 יאמין בו אשר בארץ, דומה מצב יצירת
ולי עשיר להיות סכויים לו יש כי אח! ל

 אולי היא, מאיר, סבור מאמציו, מפרי דות
עכו מפני השוררת לסלידה היחידה |זרופה

ו־ הכלכלה. את ההורסת סלידה — קשה ,
 ל־ פשוטים פועלים כמה יהפכו באמת ט

 להיפך. אסון• כל בכך יהיה יא ליונרים,
 עומד הנאה לחוילה הרעוע הצריף מן סולם
 בו לטפס העוז רק דרוש איש, כל ■שות

 הכלכלה על הדבר להשפעת ואשר הסוף. ־
 מכמות יותר לאכול יוכלו לא ממילא ■

מ ממספר יותר לקנות קביאר, של !וימת
 כספם, שאר את לנשותיהם. פרוות של ים

הארץ. בפיתוח נוספים, במפעלים יקיעו

 יהיו התעשייתיים שהמפעלים להבטיח כדי
 הכלכלה את להעמיד יש הרצוי, הסוג מן

 תהיה בה אשר מתמדת, התחרות של במצב
כלו ומשתלם. חיוני למפעל רק קיום זכות
 תוך סחורתו את למכור המסוגל מפעל מר:

לארץ. בחוץ דומים מפעלים עם התחרות
 התח־ על ולשמור היצוא את לעודד כדי
ל מא־ר האחים הציעו המפעלים, בין חרות
 יעמוד יצוא, בעסקי שיטפל מיוחד, בנק הקים

 סחר־ בשטח מקיפה ידיעה היצואנים לרשות
 בדביזים, הדרוש האשראי את להם יתן החוץ,
הנכונים. באופקים הייצוא תעשיית את יכוון

ל שמטרתה שיטה גם הציעו זה עם יחד
 דולי קביעת : המקומית התעשיה את עודד
 לארצות ישראל ידי על ישולם אשר יצוא,

 דולר שהוא זה, דולר סחורות. לה המספקות
 בבורסות חופשי לסחר ניתן הדולרים, ככל

 דברים לקנית רק יפה ערכו יהיה העולם,
בישראל. מסוימים
 דולר, במליון קובני סוכר תמורת למשל,

 חצי חפשיים, דולר מיליון חצי ישראל תשלם
 מסויים סוג לקניית הטובים יצוא, דולר מליון

ב מעוניינת שהממשלה ישראלית, סחורה של
 ב־ לקנות חופשי יהיה הקונה יצורה. הגברת
ביותר. הטובים התנאים את המציע מיפעל

 ייסגרו. רבים שמפעלים יהיה הדבר פירוש
 נרפאים ממתי אך — קשה יהיה אמנם ,-זה

 ?״ נעימות תרופות ידי על קשה ממחלה
 בארץ שהכלכלה ספק כל ״ואין מאיר, שואל
 השנים עשר משך כי העובדה אנושה. חולה

 אחת רגל פשיטת אף היתה לא האחרונים
 בעולם חיה לא שלנו הכלכלה כך. על מעידה

 בגן. אלא ומספרים, עובדות של המציאות
 אדי כאשר ועתה, שוטים. של ורדרד עדן

לתמ היא נוכחת להתפזר, מתחילים החלום
העיקרית.״ הטפשה עצמה היא כי ר,ונד,

שהו אחרים עמים אחת ברירה רק
 עליה. להתגבר ידעו בעיה, אותה בפני עמדו

 אשר אי בריטניה, היא הבולטת הדוגמה
ה חלקי לכל ביצוא מותנה כלכלתו קיום

 איימה השניה העולם מלחמת בפרוץ עולם•
ה הופיעה אז המסחר. קוי כל ניתוק סכנת

מוות. או יצוא : סיסמה
הע ביותר הקשות המלחמה בשעות אף
 אניות מלוות בשיירות בריטיות, אניות בירו

שאפ השווקים לכל בריטית סחורה מלחמה,
הגיעי אתן אליהם. להגיע עדיין היה שר

סגל ברוך ברצח נאשם
ל':. 18

 :שהכריזו מצוירות תעמולתיות מודעות
הסחורה. את מספקת בריטניה
 קשה אולי, ״מצבנו, : מאיר יצואן סובר

 לפנינו המלחמה. בשנות בריטניה של מזה
ה יהיה זה !מוות או יצוא :ברירה אותה
 אם הישראלית. הכלכלה של הגדול מבחן
להתקיים.״ נוכל לא — לייצא נצליח לא

פשעים
צנחן שד מומחיות

 סגל ברוך ירושלים יליד של רוחו מצב
 חתונתו טכס ביותר. מרומם היה לא ),21(

 וארס שנה לפני הכיר אותה ),18(לוי מזל עם
 הקרוב. באפק נראה לא אשתקד, בחנוכה לו

 וכסף, דיור חוסר תוצאת זו, לעובדה פרט
 עם מטיילת נראתה שלו מזל כי שמע גם

אחר.

להכ מיהר הוא מבעלה. לברוח רוצה שהיא
 הראשונה אשתו את איכסן ביתו, אל ניסה

הראשו בקומה פאוזיה את העליונה בקומה
 שתיהן. אצל לילותיו את לסירוגין, בילה, נה,

 לה הודה והוא ובת בן לו ילדה פאוזיה
 ואל אליה מרובה לב שימת ידי על בכך

המרווח. בחדר עמה שלנו ילדיה,

המש בחיי הצלחותיו מחפיר. עלבון
 עסקיו שלו. היחידות ההצלחות היו לא פחה

וסמים גניבות, הברחות, שכללו השחורים,

בתל־אביב הסובייטית הצירות רהיטי מכירת
ז״ הברזל מסך עולה ״כמה

 של דכאונו גבר שעבר, השבוע מימי באחד
 רמה בקיבוץ לעבודתו הלך לא בבוקר ברוך.
 אינו כי טען שכיר, כפועל הועסק שם רחל,

 אתה מאמו, בצהרים, ביקש, הוא בטוב• חש
 את לקרוא שתלך חיים, מקור בשכונת גר

אליו. מזל
 את אליו הביאה בקשתו, את מלאה אמו

כש שלש בשעה השנים את עזבה ארוסתו.
 שעה, רבעי שלשת אחרי ביניהם. מריבים הם

 לרצח. המשטרה, טוענת ריב, אותו גרם
 לחנקה. ניסה בבגידה, מזל את האשים ברוך

 לחדר ברחה מידיו, להמלט הצליחה הנערה
 כוח מספיק בידה היה בטרם אולם המקלחת.

 אותה דקר ברוך, השיגה הדלת, את לסגור
 בו שאחז צבאי בפגיון פעם עשרה אחת
במומ בוצעו הדקירות אחריה. רדיפה אגב

 מצטיין, הצנחנים חיל משוחרר של חיותו
 מרצפות על חיים רוח ללא מזל את השאירו

בגבה. תקוע עדיין כשהפגיון המקלחת,
 נייר פיסות שלש ברוך נטל הרצח לאחר
מש ״אני :לאמו אחד מכתב כתב ועפרון,

 המכתב את תפתחי אל לירות. 18 לך איר
השני.״

 הודיע בו למשטרה, הופנה השני המכתב
 חפשוה ארוסתי, את ״רצחתי : בקצרה ברוך

 כי רשם שלישית נייר פיסת על במקלחת.״
 לדלת אותה נעץ בערב, שמונה בשעה יחזור

הדירה.
ן אי ה לי ״ נ מו ׳ א ׳ : ת י ת ה לקציני ד
גיל שהאם לאחר סגל לבית שהגיעו משטרה,

 האמבטיה, לחדר נגשה כאשר הגוויה, את תה
 הסגיר הוא סגל. את למצוא אלא נותר לא
וחצי. יום בילה בה שבע, בבאר עצמו את

 הובא לשם ירושלים, במטה קצין אמר
כמעט.״ סגור תיק ״זהו :ברוך

 אם ויינר, ישראל החוקר השופט לשאלת
ה של לבקשתה בקשר הערות לנאשם יש

 15ל־ נגרו, מעצר פקודת להוצאת משטרה
 ״איו :ברוך כמעט סגל ברוך השיב יום.

התנגדות.״ כל לי
שו היה הקצר הדיון של היחידי המסמר

 אמונה לי ״אין : הודיע להישבע, שסירב טר,
!״ דתית

חדש כל אין כיבו
 איב־ היה ,1948 בשנת יפו נכבשה כאשר

 כי שהאמין המעטים אחד מובריק חג׳ רהים
 בביתו נשאר הוא לרעה. בו יגעו לא היהודים

 עם הגובלת בנוזהה,' אשר האופייני הערבי
 נם כלל ואשר פרדס, בתוך בבית, ים. בת

 איברהים גר עמוקה, ובאר סוסים אורוות
נוריה. היחידה אשתו עם ביחד

 להמשיך לו הפריעו לא אמנם היהודים
 נוריד״ יותר לו הפריעה בביתו, בשלוה לגור

בכבודו. שפגעה עובדה עקרה, שהיתה

 פאו־ את פגש כאשר לכן, שמח איברהים
 שמע המרכזי, בשוק 9ה־ בן בנה עם זיה

 בלווית נוחים, רווחה חיי לו נתנו משכרים,
במשטרה. תיקים כמה

הש מימי באחד בבוקר, מוקדמת בשעה
 ראה פאוזיה, של הבכור ילדה התעורר בוע,
 זה לצד זו שוכבים החורג ואביו אמו את
 כ• חשב תחילה מטותיהם. ליד הרצפה על
 כאשר אך לעוררם, ניסה ישנים, עדיין הם
לעזרה. צעק הגיבו, לא

 כשהן הגופות שתי את מצאה המשטרה
 להקריש. החל ושדמן אקדח בקלעי נקובות

 כי מדוקדקת, בדיקה לאחר קבעו, החוקרים
אקדח. בתריסר'יריות נרצחו השנים

 מהלך את לגלות נטתה שלא המשטרה,
 חקרה לרוצח, בכך לעזור לא כדי החקירה,

 פחד, תוך וטען חדר באותו שישן הנער את
ה את שמע לא כי החוקרים, של לחיוכם
יריות.

 היה הרוצח : משטרה קצין דעתו הביע
: כוונים משני לבוא מסוגל

איברהים. של לעסק ידידיו מחוג •
ב שראו פאוזיה, של משפחתה מחוג •

מחפיר. עלבון מבעלה, בריחתה

חיים דרכי
■ מוסיף? מ

הסו הצירות חפצי כי השבוע שחשב מי
 למכירה ונמסרו בתל־אביב, שנשארו בייטית

 של חסידיו ידי על בשמחה ייחטפו פומבית,
בחישוביו. טעה בישראל, סטאלין

שטי משרד, שולחנות ,,תמונות רהיטים,
 שברחוב הצר באולם שהוצגו וילונות, חים,

מ המכירה לפתיחת שבא קהל משכו ברנד,
* בעל היה לא חפץ שום בלבד. סקרנות תוך

מנ של או ססאלין של מה,ן אזזת לא אף *
אתרים. היגים

הארץ
 ש(מארילין לטעון מעז אינו איש
הזה). (העולם לחשק יודעת מונרו)

 לציון ראשון גולדברג, מרדכי
 חיפה ארסי, ה. מ.
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 . ה־ הממציא אדיסון, אלבה ...שתומאס
הסינמטו־ לשבלול ידו את שנתן גדול,

| הזה) (הסולם גראף...
תל־אביב א., א.
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