
ף. {י ד מ ב
לפעו לצאת עוד נאלץ היה לא חייל ששום

ארטיקו. את לקבל מכלי לה
הא מספר לשני. יעל לאחי, כשי

 קטן. ה־א הארטיק בייצור העסוקים' נשים
ופוע פועלים 36 רק עובדים בבית־החרושת

שומ שני נהגים, חמשה במשמרת)׳ 12( לות
 המומחה על נוסף משרד, עובדי ושמונה רים

הבלגי. המפעל ידי על שהושאל
 גדול מארטיק המתפרנסים מספר אולם

 ה־ ,המוכרים מחנה את כולל יותר׳ הרבה
 (הממשלה לבנה פל על פרוטות 10 מרויחים

 ה־ לקרן נוספות פרוטות 10 בממוצע גובה
השואה).
 אלמוני של שמאפלו האנגלי, הפתגם אולם

ל הוא האר כאן. גם התקיים לפלמוני׳ ת
 הקיימים, הגלידה למפעלי מות סם הפך טיק

ן נמנע ארטיק אמנם, הפיקוח. מוכי תו לס מ
 את לכסות היה יכול כי (אף גלידה גם פק
 כמעט איש אולם המדינה)׳ של התצרוכת כל
ה לא שה שעז־, הישן, במוצר להביט עוד ת

יזשוק. את הציף יותר, המושך החדש׳ מוצר
הפי גדולה. בזעקה פרצו הגלידה יצרני

 המקומיים ליצרנים הרשה הממשלתי קוח
 רזה חלב 10ו־״/״ סוכר 10״/״ רק להכניס
 זאת. לעומת ארטיק, שלהם. הגלידה בהרכב

 חלב אבקת 12״/״ אנגלי, סוכר 15״/״ כלל
 ושוקולד, בלגי שמן 6״/״ משובחת, הולנדית

.ליי המקומיים בתי־חרו-שת לתוצרת בדומה
 ארטיק משלם החמרים כל עבור בלבד״. צוא

 (אם בלגי הוא לעטיפה הניר גם בדולרים.
 להביא בארץ׳ להדפיסו ההכנות נעשות כי

 הדין הוא הגולמי. הכסף ניר את רק מבלגיה
 עד מחוץ־לארץ, כיום המובאים במקלות,

בארץ). שייצרו
 בשטחים קיים הזמן׳ פרי היה זה מאבק

לפי הכפוף מקומי, מוצר נאלץ בהם שונים,
 חומרי את המקבל מוצר עם להתחרות קוח׳

 יש אנושית מבחינה בדביזים. שלו הגלם
 הנפגעים. היצרנים של לזכותם הרבה לומר
 לדרוש שאין הממשלה טוענת בצדק אולם
 מקומי למוצר יקרים דביזים להקציב ממנה
 היצרנים מאת מונע אינו איש חיוני. בלתי

 להקים זרים, משקיעי־הון הם אף למצוא
לארטיק. מתחרה מפעל

 ליצרנים קדימה זכות ארטיק נתן בינתיים
אךט׳יק. מפיצי בעצמם הפכו לייצר, שחדלו

 שלטון נראה כיום מלוקקים. דולרים
ה לשנתיים ״. ובטוח יציב בשוק הארטיק
למר בשפע. חומר״גלם למפעל יש קרובות

 הרבה ישראל כלכלת הרויחה לא עין אית
 מלקקות החלו לשונות אלפי שמאות מכך

פסי להשפעה פרט גלידת־הדולרים,
הצ מוכת האוכלוסיה על גדולה כולוגית

 לירה הופך מלוקק דולר שכל מאחר אולם נע•
 שהלירה 'ומאחר לירות), כמה (או ישראלית

בע לדברי ומוכנה, בארץ נשארת הישראלית
נוס במפעלים בארץ מושקעת להיות ליי״

מב המלקקות, הלשונות מסובבות הרי פים׳
 הכלכלית המכונה גלגלי את גם משים׳ לי

ישראל. של

דת
דכנסיה מצות

המסחר למשרד שהגישו המוסדות בין

 יועצים החלו רבים שרופאים כך נד' עד •
 הגלידה במקום ללקק, שקדים חולי לילדים

ארטיק. הרגילה,מלבני

>׳8<

 לפסח מצות להקצבת בקשות והתעשיה
 המחזיק *, סקוסלאנד אוף הצ׳רץ׳ גם היה

מחסה. ובית מלון ביפו, במיסיונו
 רק היה בארץ הוותק בעל הסקוטי המוסד

להצ בקשו אשר הנוצרים המוסדות אחד
החג. לקראת (היהודים) וכדין כדת טייד

 החלימו המיסיון חברי כי היתה לא הסיבה
 כיהודים, החרות חג את לכבד או להתיהד,

 בצל המצתופפים היהודים הם שרבים אלא
 בקביעות. בהם גרים האלה׳ המחסה בתי
הנוצרים. המוסדות הנהלות דאגו להם

ל מצות להקציב סרב המזון אגף ברם,
מיו רשימות לפי מנות חלק נוצרי, מוסד
מו כל ידי על שהוגשו יהודים) (של חדות

ומוסד. סד

שיכון
עזד הכרוז

 שצצו הלבנות הגפרורים קופסאות 245
 מזמיל, בית גבעת על האחרונה השנה במשך

 הצטיינו ירושלים, במערב הרוחות, שטופת
ש העובדים, הסתדרות ותיקי קשה. בלידה

 לנשי־ סמל הקבועים, לבתיהם להופכן קיוו
 שנים במשך הסתדרותם של בעולה אתם

 בנות הלבנות, הקוביות את קבלו לא רבות,
כסף. מגש על אחת, כל חדרים וחצי שנים

 שתקו ומסורים, ותיקים לחברים כנאה
 ל״י 1400מ־ הדירה מחיר כשהועלה ושילמו,

 כשסולל ל״י. 2610ל־ בתחילה, שנקבע כפי
 השהתה הפעולה, את שביצעה היד בונה,

 תכופות בינתיים העלתה הבתים, השלמת את
 נשארה החיים, יוקר העלאת עקב מחירם את

כש אף בתוקפה. עדיין העצמית המשמעת
 לשלם יצטרכו ירושלים מתישבי כי התברר,

 התל־אבי־ מחבריהם יותר ל״י 800ב־ בערך
 סולל כי וכשנתגלה שתקו. והחיפאיים, ביים

 הדירות את לו למקורבים לחלק עומד בונה,
נש הכללית, בהגרלה לשתפם מבלי הטובות

הס של הותיקים החברים התמרמרות ארה
 לא לחש, בגדר הכללית העובדים תדרות

 משה של חדרו קירות ארבעת את יצאה
 האם הירושלמית. המועצה מזכיר בר־עם,

החרישו. הטובים והילדים לשתוק אמרה
 הבלגתם הגיעה השבוע כ׳טפע. מים

 שהם כפי וגם מאד, המסורים החברים של
 שלשה לפני לקיצה. מאד, המרומים חשו,

דירו מפתחות את סוף סוף קבלו חודשים
בקי הראשון, הגשם רדת עם נתכבדו, תיהם,

שב .מזו נפלה לא בפנים, שרטיבותם רות,
 קצת במצב דירותיהם היו אמנם, ואם, חוץ.
החד העולים שכניהם של מאלו טוב יותר
ה התביעה רומו. כי זאת, בכל טענו, שים,

 על להשקיע בונה סולל את הניעה ראשונה
 כיסה דירה, בכל לירות 100 עוד חשבונו

 זפת• של נוספת בשכבה הגגות את
דרשו המשתכנים זעירה. היתר, התועלת

 הבית. להגנת יחיד אמצעי רעפים, גגות
 אנו ״אין :מקורי פתרון הציע בונה סולל

 החזירו זה. בשיכון לחיות אותכם מחייבים
 את להחזיר נשמח מצדנו אנו המפתח, את

הכסף.״
03 . ״י א פ מ  האחרון הקש קנה היה זה ב
ביותר הנאמנים החברים של גבם את ששבר

 הפרסבינורינית, הסקוטית הננסיה : אנגלית •
 בדצמבר 20בי נוקס ג׳ון ידי על שנוסדה

 האדר •הפרוטסטנטיות על והמושחתת 1560
השוויצרי. הדת איש קאלבין, של קרי

ה היעילה בדרך הלכו הם ההסתדרות. של
מקו מיני לכל פתוחה עדיין שנשארה אחת
 הבא בבוקר דפוס. לבית פנו במדינה, פחים
 אלה היו ירושלים. רהוביח את כרוזים קשטו

ותי הסתדרות הברי : תקדים ללא כרוזים
בגזל. בונה סולל את בהם האשימו קים

 מפלגת מרכז לבוא. איחרה לא התגובה
 : הישיבה מטרת דחופה. לישיבה קרא מפא״י
כביסתו את לתלות שהעזו במתמרדיס, לנזוף

ירו בחוצות הסתדרותי מוסד של המזוהמת
או ישבו שילדיהם שהנתבעים, אלא שלים.

 תובעים. הפכו רטובות, בדירות שעה תה
למצ הפניה של הפשע על להתגונן במקום

 בניית של הפשע על קטרגו הצבור, פון
 רווחים בודאי לבתיהם שהכניסו שיכונים,

המשתכנים. בריאות את סיכנו ניכרים,
 חברי שורות מתוך : בנס הצטיין הברור

 התלונה אם כי הדעה, נשמעה המפלגה מרכז
 בפרסום המשתכנים חטאו לא מוצדקת, היא

 ולא נבהל, לא בונה סולל כי ואם הכרוז.
 ה־ הגפרורים קופסאות את למחרת .כסה

המש סיכויי הוטבו רעפים, בגגות דולפות
 על בחלקן, לפחות יבשות, לדירות תכנים
בהסתדרות. אחיהם הענק, הקבלן חשבון

אדם דרכי
במכונית טיור

 לאוזן מפה חיש עברו שהתהלכו השמועות
 ידיעה שום כי נדמה היה רמת־גן. תושבי בין

 להתנצח מסוגלת היתד, לא אחרת סנסציונית
 בלי־ שלמה של שקיעתו על הידיעה עם

 הזה (העולם מיליונר קבלן לשעבר זובסקי,
793.(

 שהקים, ד,בנינים מאות בזכות בליזובסקי,
 אישיות הגנים, עיר לבונה רבים בעיני נחשב
 כאשר העיר. ראש קריניצי, לאברהם רק שניה
במכו עובר או העיריה למשרדי נכנס היה
 מכל אליו נזרקות היו .ביאליק, ברחוב ניתו
 ראש. בהרכנות מלוות שלום ברכות עבר
האנ אותם כל של החנופה ברכות אלה היו

 הגוף וכבד הקומה נמוך הקבלן אשר שים
 שהתעתדו אלה ושל כסף, בסכומי להם עזר

הימים. באהד כסף ממנו לבקש
 שנים משך ממש. מיליונר היה בליןובסקי

 קבלנים עשרות העסיק ממלכתו, את ביצר
 אולם שלמים. רחובות בנה פועלים, ואלפי
 דירותיו מכירת על התבססה עבודתו שיטת

 כל מוצלחת שהיתה שיטה גמירתן, לפני
 חל כאשר נכשלה היא רב. היה הביקוש עוד

 הגיעו הפסדיו הכללי. במצב לרעה שינוי
 לא איש אולם לגביו. גם רציניים, לממדים

 לרדת מסוגל הגדול הקבלן כי לעצמו תאר
 מגרשים, מספר עדיין היו ברשותו מנכסיו.

 מה אך בארץ. מפעלים בכמה ומניות בתים
 הברית בארצות גדול רעש לעורר שרגיל

המיל : הקטנה ברמת־גן בשקט החודש קרה
כל. מחוסר כמעט נשאר יונר

 בלי- של חובותיו נואשים, נסיונות
מ ארבעה פי העולה בסכום נאמדו זובסקי

 פנו לא נושיו אולם העכשוי. רכושו שווי
 תחלק רגל, פושט כעל עליו שתכריז לממשלה

גדו היו אליהם חובותיו ביניהם. רכושו את
 יוכל והקבלן נס, יתרחש שעוד קיוו הם לים,

במלואם. אותם לפרוע
 בליזובסקי בלבד. דמיון בגדר היתר, תקוותם

ניסה באפשרותו, היה אשר כל את עשה

 עמוק היה הבוץ אולם בכבוד, מהבוץ לצאת
 בין רכושו. כל את כמעט מכר הוא מדי.

 שדיבר האדם מכוניתו. ביתו, את גם השאר
 את אף לחסל נאלץ אלפים, מאות על תמיד

 חוב לפרוע כדי שלו, היחיד התחבורה כלי
 ופקידיו, נהגו של זעירות משכורות :פעוט

נענו. לא אבל פיצויים גם שדרשו
נת מעמדו את להציל הנואשים נסיונותיו

מזומ חוסר של במצב מובנים. בקשיים קלו

 הונו את להשקיע לאיש רצון היה לא נים
 ענק, סכומי החייב אדם מהבוץ להוציא כדי
אפשרי. הדבר אולי, היה, שנה לפני כי אף

 כן פי על אף למפרע. חדשים ששה
 לבליזובסקי להציע נכון שהיה אחד איש נמצא
 יהודי רביע, אלברט :האיש מהונו. חלק

 בליזובסקי עם שערך עיראק, עולה עשיר,
 תמורת ל״י אלף 300כ־ ישקיע לפיו חוזה
 בראשון־לציון,.ורבית יינות במפעל ניכר חלק

החובות. בכיסוי השקעתו עבור גבוהה
 יותר לא האיש הכניס קצרה, תקופה במשך

 בחזרה אותו גם דרש שנקבע, הסכום מרבע
 בלי- אולם השקעתו. על שהתחרט מאחר

נת במלואו. ההסכם קיום את דרש זובסקי
ה החדשים. השותפים בין סכסוכים גלעו

 בלי־ מספר לשיא. הסכסוכים הגיעו שבוע
 בתל־אביב, עטרה בקפה כשישב :זובסקי

 אליהו ואחיו רביע אלברם שותפו אותו פיתו
 בקייזר־ לציון לראשון עמם לנסוע רביע

 נרדם תמיד, כמנהגו שלהם. האדומה פרייזר
 בנוף עצמו מצא הנסיעה, בעת בליזובסקי

 ראשון. של מנופה בתכלית שונה מדברי,
השתעש למכונית, נכנסו נוספים אנשים שני
 לדרישת מיוחד תוקף נתנו וסכין, באקדח עו

 ממנו השולל שטר־מכר על שיחתום האחים
ברי באין ליין. החרושת בבית מניויתו את
 לטענתו, נאלץ, אולם השטר, על חתם רה

 אל להוציאו רצונם מול בגבורה לד,אבק
השדה.

 כך, על השנים ויתרו קצר, מאבק לאחר
 לתל־ חזרו במקום, המזויינים את השאירו

 כדי עורך־דין של משרדו אל סרו אביב,
 לרשותם. החרושת בית העברת את להמחיש

 עצמו על לקבל רצה לא הדין עורך אולם
 הפרשה פרטי את ששמע מאחר הדבר, את

 לאחים שהבטיח בליזובסקי, הקבלן. של מפיו
 הנייר את לו יחדירו אם מאומה יספר שלא

 שנענה לאחר למשטרה פנה החתימה, עם
בסרוב.
 כי טענו הסיפור, את הכחישו האחים שני
ה אולם במשרדם. השטר על חתם הקבלן

 המעשה, למקום נסעו התעצלו, לא חוקרים
 ראו כי שהודו בידואים מפי עדויות גבו

הקודם. ביום נוסעים עם אדומה מכונית
 הקפה בבתי נוספת שמועה פרחה בינתיים

 ראש, שומר שכר בליזובסקי :הרמת־גניים
בדירתו. לגור שעבר לשעבר, מתאבק

 ששד, לו תשולם שמשכורתו דרש השומר
למפרע. חדשים

הארץ
 ; לראשונה היום מפליגה ״ירושלים״

 ; לקאהיר מג׳ניבה ה׳ ביום לצאת עומדת
(הבוקר). לאמריקה. תצא אפריל בסוף

חיפה כרמיאל, י.
נוסופקט.

פרנקל דיליאם ניימן, אברהם טרטנר, משה בעלי־ארטיק
קרה תרופה שקדים, לחולי
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כליזוכשקי שלמה קבלן
נויליונים היו היה
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