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וותי־ תעשיינים ■מסרבים עכשיו גם אולם

 ־ש א בהתערבויות. כספם את לסכן קים
 השיבות כשתתנגשנה יקרה מה יודע אינו

 במכסי• המורדת השלישיה של האמריקאיות
שנקר. אריה של הברזל

המשק
גגד:מס מצסון
הז משקיעי־ההון את מחייב אינו •החוק

אש לוי הודה הרכוש,״ מם את לשלם רים
או שבוע. לפני לעתונאים האוצר, שר כול, ,

צו בודאי ציוני, מצפון להם יש אם לם י  י
 התס־ רחב חיוך החופשי.״ מרצונם לשלמו

 שר־האוצר אולם העתונאים׳ פני על שם
ביותר. הגמורה ברצינות דיבר

 משקיעי- של הציוני המצפון ענה השבוע
 ככל גדולות מודעות של בצורה הזרים ההון

 כמה למפרסמיהן שעלו מודעות הימין׳ עתוני
 של גלוי מכתב :המודעה תוכן ל״י. מאות

 הד משקיעי־ההון ארגון יו״ר דונסקי, דוד
 לי־5בהתאחדות־ב ממאבקו שהתפנה ריס,

ד לפיל)׳ (ראה התעשיה  דברים כמה להסיח כ
האוצר. שר בפני קשים

 מש־ את העליב שר־האוצר :דונסקי סען
 אף הציונית, בנאמנותם פיקפק קיעי־ההון,

 בבואם מכספם ניכר חלק הפסידו אלד. כי
כאו שוחררו המשקיעים בישראל. להשקיעו

 לזרוו־ 25/־0ל־ מעל מסים מתשלום חוקי פן
 לעגין גדול נזק יביא נוסף מם וכל חיהם,

 ובוא נוספים משקיעים שידחה מפני הציוני,
לארץ.
משקיעי־ של מצפונם כי לחלוטין ברור היה
 שר־ של ממצפונו שוגה בצורה פועל ההון

האוצר.

מזון
וח״דקים 3חל

 העדר מן מאד גדול שחלק הוא גלוי סוד
 שהמאה הסיבה זאת בשחפת. נגוע בארץ

 ודד המסחו משרד ידי על ניתנת מקומית
ב זוכים ילדים בלבד. למבוגרים תעשיר,
 מצב שישנה. במידה חוץ, מתוצרת רק חמאה

 זזיפת־ עם ניכרת במידה להשתפר עלול זה
 אחת יצחק, בנחלת ונח תג מחלבת של חד,

 ואשר בעולם ביותר המשוכללות המחלבות
 ו־ ישראלי במטבע רבים במיליונים עלתה
תהיי במחלבה הייצור הוצאות חוץ. מטבע

 ה־ ותוצרת החלב אבל גדולות, כן, על נה,
 מחיידקים. טהורים יהיו תפיק שהיא לואי

מיל רבע לפסטר תוכל בלבד אחת משמרת
ביום. חלב ליטר יון

 מהוצרת של-חמאה גדולות כמויות אולם
 לבתים יום יום מגיעה תנובח של מזו אחרת
 לספק הרוצה אם השחור. השוק דרך רבים
 מאכילה לילדים בויסמיגים עשיר חומר
 בחידקי נגועה חמאה לרוב חמאה, אותם

 על לחטא יהיה אפשר אי עוד כל שחפת.
ה סכ;:ת בארץ, החלב כל את פיסטור ידי

רצינית. תהיה הידבקות

הים
הצף הדרקון

 אנטורפן בנמל נשלמה חדשים כמה לפגי
 כמנוף תיארוהו שמתכנניו מגוף־צף בניית
 ה- הנמל, מהנדסי כשנגשו בעולם. הגדול

 את לבדוק שבו, העבודה בפריון מצטיין
 טעות שחלה להם נתברר הענקי, כפיהם יציר
ה ית זרוע משקל שבין היחס בחישוב גסה

מות הוא שעליה הדוברה שסח לבין מנוף
קן•

 בבניה רב הון שהשקיעו הנמל, שלטונות
 ל־,יפטר דרך למצוא קיוו החרישו, הזו,

 ׳לפחות שיכסה במחיר אותו למכור מהמנוף,
ב להם באה הגאולה ההוצאות. מן חלק

התח משרד של קניות משלחת של דמותה
אנטורמן. בנמל שסיירה הישראלי בורה

ה קנו דולר אלף 400 של במחיר
 כעולם ביותר הגדול המנוף את ישראלים

 בצידם הארץ, משק את בו לפאר מנת על
ב ביותר ״הגדולים הציוד חלקי שאר של

ל ן שתי כאבנים בישראל המתגוללים עולם״
 רכישת של למדיניות מצבה — הופכין הן

 לצרכי מתאים שאינו וגדול משוכלל ציוד
ה ליכולתה מתאים אינו ושבודאי ישראל,

המדינה. של תקציבית
אנ חיפשו טוב, במזל הקניה כשנסתיימה

 שתגרור אניה הישראלית הקניות משלחת שי
 לא אניד, שום חיפה. לנמל הצף המנוף את

המפ גרירת את עצמה על לקחת הסכימה
ש הישראליות ההדרים מאניות אחת לצת•
 הסכימה אגסורפן בגמל מטענה את סרקה

קבר שכל הגרירה מבצע את לפועל להוציא
 ליטול בתוקף סרבו האחרות האניות ,נים
עליו. האחריות את

ה למרכז עד הנסיעה ים. כלכ מפלצת
 בקרבת אולם תקלה, ללא עברה התיכון ים

ון חופי  החובל רב עזר״ סערה נתחוללה י
 מול אל תושלך הכבירה שד,דוברה חשש

ה את לנתק ציווה ותנגחה, אנייתו דפנות
 החוף אל כן, על הוטלה, הדוברה בבלים.

 נמל שלטונות ידי על כשלל ונתפשה היוני
סיריאוס.

ון מממשלת ישראל בקשה הדבר, כשנודע  י
ה השלטונות הצף. המנוף את לה להחזיר

 של שוויו מחצית את תבעו סרבו, יונים
 הבינלאומי. הנוהג לסי כפיצוי, הצף המנוף

 חוקי, מוצא למצוא בקשו ישראל שלטונות
 ל־ שהגיע מסוים תשלום על לותר הציעו
ש יונית אניד, הצלת תמורת ישראלית אניה

 ומתן, המשא מתנהל בעוד בסערה. נטרפה
ל הצף. המנוף כבלי בסערה, נותקו, שוב

ה ים במרכז מיטלטל נראה הוא אחרונה
כון עו כשבמרומי תי רו ישראל. דגל מתנוסס ז

 בכל האחרונים בשבועות הופץ זה סיפור
 איש מקורו, מה יודע אינו איש הארץ. ערי
 אך שבו. האמת מידת מה לבדוק טרח לא

 אין אם גם כי בנכונותו. פקפק לא גם איש
 למציאות בהחלט מתאים הריהו יסוד, לו

 לעצמאות החמישית בשנה הישראלי, המשק
 הימאים של הקפה בבתי מתלוצצים המדינה.

 התיכון בים המפליגות האניות כל :בחיפה
 מחשש ובלילה, ביום התצפיות את הכפילו

המפלצת. עם תתנגשנה פן

פיתוח
הירדן נגד איש

 בשעות לעבור פוחדים רבים עתונאים אם
 דיזנגוף, ברחוב אשר בתי־הקפה בקטע הערב

 קומה, נמוך אדם בכך אשם ד,ת תל־אביב,
 לעומתם להגיח העלול גרמנית, ודובר קרח
ולה המעיל בדש אותם לתפוש רגע, בכל
 אויבו נגד כדורבנות דברים באזניהם טיח

 אינו זה שאויב הוא בעגין המיוחד המושבע.
הירדן. נהר — נהר דוקא אלא מפלגה, או אדם
 שאינו רווק פלדשרייבר, מקם של לדעתו כי
ל ),50 (בערך המדויק גילו את לגלות מוכן

מהנ כיום האוסטרי, בחיל־האויר קצין שעבר
 השקאה, למכונות סוכנות ובעל מכונות דס

 לו יש המדינה. צרות ברוב הירדן נהר אשם
 קליי וואלטר המהנדס : לפשע שותפים שני

 וההון תכנית־עמק־הירדן, בגל לאודרמילק,
האמריקאי. המונופוליסטי

 טוען האמריקאים. שקשרו קשר
 לניצול לאודרמילק של נית5הת : סלדשרייבר

אחי אלא אינה חשמל הסקת לשם הירדן מי
הא מטרתה לטפשים. גראנדיוזית עיניים זת

 ישראל, של עצמאותה את לשלול היא מיתית
 הגדול בהון ועד לעולם תלוייה להשאירה

 בעשרות הפיץ הזה הרעיון את האמריקאי.
 לפני זמן הרבה וחוברות, פרוספקטים כרוזים,
דומה. בכיוון תעמולה מנהלת החלה שמק״י

 התל- המהנדס של תכניתו'האלטנרנטיבית
 מאילת ק״מ 180 בת תעלה לחפור :אביבי

ה של מטר) 360( התלול במורד לים־המלח.
 500.000 שייצר מיפעל יוקם האחרון קטע

חשמל. קילואם
ה המקור ליד יימצא חשמל של זה שפע
 מנוצל שאינו בישראל, הגלם חומר של עיקרי
המ בחומרים העשיר המלח, ים :כלל כיום

ש הפלאים מתכת מאגנזיום, לייצור שמשים

 כ־ השניה, במלחמת־העולם מהפכה חוללה
 אוי־ לייצור בעיקר מטרות, לאלפי ששימשה

וה הזול החשמל : פלדשרייבר .סבור רונים.
 סדום, ליד להקים, יאפשרו הזולה מתכת

מקו גלם חמר על מבוססת עצומה תעשיה
 ללא ייצואו את יאפשר באילת חדש גמל מי.

 תוכל קצר זמן תוך יקרות. תחבורה הוצאות
 מתלותה להינתק רגליה, על לעמוד ישראל

 והגפרית האש בעזרת האמריקאיות, בנדבות
סדום. של התנ״כיים

 זו, לתכנית ברצינות התיחסו מעטים אולם
 שקשרו מקשר כתוצאה פלדשרייבר, לדעת
אי בחיסולה. המעונינים האמריקאים, נגדה
 כשקרא השבוע, קיבל לדעותיו נוסף שור

 להפיק עומדת עבר־הירדן כי פוסס בגירוסלס
 החשמל :המענין הפרם הירדן. ממימי חשמל
לפי יעלה, מאשר יותר 10 פי יעלה הירדני

 מוכן שהוא החשמל פלדשרייבר, ןוומדנת
המלח. ים ליד לייצר

צבא
מם־צדיקונים

 הגדנ״ע למפקד הראשי המ.צ. קצין כשהציע
ה המשטרה במסגרת גדנ״עים חוג להקים

 לחוגי נערים שלח הוא הלה. נרתע צבאית,
 נערים־שוט־ אולם אויראים. ימאים, תותחנים,

י הציבור תגובת תהיה מה י רים
 עלה חדשים כמה שנמשך ומתן משא אחרי

: עצמון עקיבא של בלבו לפתע ן עיו  מדוע ר
או המ.צ.? מבקש אשר את למ.צ. לתת לא
בתי־ מתלמידי נערים להם לשלוח במקום לם

הפר מבני נערים יישלחו התיכוניים, הספר
 הורגלו שלא המוזנחים, הנערים על ברים.

המשט תוכל טובה, ואזרחות לסדר מעולם
לטובה. להשפיע אולי הצבאית רה

 10 הראשון. הנסיוד נעשה הפסח בחופשת
במס נשלחו, הפרברים, מבני נסיון, ני6ש

משטרה־צבאית. -של לחוג הגדנ״ע, גרת
 שה־ בלבד לא מפתיעות. היו התוצאות
ה שאינה — הצבאית למשטרה ההשתייכות

— הרגיל החייל על ביותר החביבה יחידה

 אלא הנערים, בלב מורת־רוח העלתה לא
 אותם הלבישה המשטרה־הצבאית להיפך.
מש לחוליות אותם צרפה לבנות, חגורות

 נתנה היא לבדיקה. מכוניות לעצור מר,
אופנועים. על לרכב אפילו להם

 החלו הם הנערים. לבות נקנו רגע מאותו
 ובחזה מורם בראש בפרבריהם משוטטים

 הבלתי־ממושמעים בחבריהם נוזפים מובלט,
ל חדשים לעמודי־תוך הפכו הם בשכונה.

ולסדר. חוק
שב למ.צ. עצמון עקיבא בישר החודש

נע מאות לכמה לצפות יוכלו הקיץ חופשת
ב אפשר אם :לגמרי השתנתה דעתו רים.
ב לראות פרברים נערי מאות לחנך זו דרך
 חגורות להחגירם לא מדוע חיובי, גורם חוק

י לבנות

אזרחים
שד שד מחירו

 ועניבת צבעונית חולצה לבוש אמריקאי,
רי: מטרת בלוד. ירד ולילה, לילה אלף קו  בי

ב ישראל מדינת משתמשת ביצד6! לראות
 אגרות בעד ששילם הדולארים אלפי כמה

דו במקרים כנהוג בניו־יורק. שלה החוב
ה את הדולארים- ■כמות מצדיקה בהם מים,
פגי הישראלי המלווה משרד לו סיור צעד,
 הדולאריס. אותם על הממונה השר עם שה

 אשכיל. לוי של ידו לחיצת היתד, בתוכנית
 ב־ לפרסום זה, ממאורע צילומים בצירוף
״בבית״. עתונות

 האוצר שר חיכה בבוקר בתשע למחרת
 כשבשעה המתוכננת. היד לרחיצת במשרדו

הו שלא האגרות לבעל חיכה עדיין עשר
 בג.'ל בוטלה הפגישה כי לו, הודיעו פיע,

בריאות. סיבות
 היו הפגישה לביטול' האמיתיות הסיבות

 נאיזן למציאות. יותר ומתאימות עצובות
 היודע הגון, אמריקאי כל של להשקפתו

 של לערכו בהשוואה הדולאר, של ערכו את
להו כשנתבקש התייר, הודיע בישראל, שר
 אשכול לוי ״אם אשכול: לוי אצל פיע

״אלי עצמו יטריח אתי, להצטלם רוצה !

חיים דרכי
^ !שתגעה געת המש
אשי. ניגשה שבועיים, לפני הימים, באחד

מש בית שלפני הבקשות מכותבי אחד אל
 בתל־אביר, הלוי יהודה ברחוב השלום פט

בק כתיבה במכונת להדפיס ממנו ביקשה
ה עבודתו את הכתבן משסיים תביעה. שת

 אך האשה, לעבר חשדני מבט שלח קצרה,
 נה הי, לגביו אומר. בלי הטרחה דמי את נטל

 המוזר־ת הבקשות בשורת נוספת בקשה זו
בחייו. לכתוב שהספיק

 תורי את שקרא המשפט, בית מזכיר גם
ה את הכניס קל, בחיוך הסתפק הבקשה,

 יצחק עתים, כתב אולם העבה. לתיק נייר
 ד,ע- את לענין עלולה הידיעה כי מצא לוי,

ש החומר שאר בתוך אותה הכליל תונות,
יום. אותו למשרדו מסר

ה בית למשרד נכנסו קלה שעה כעבור

 יו• עתונים כמה כתבי זה, אחר בזה דין
 על נוספים פרטים מהמזכיר ביקשו מיים,

 לפיסת פרט מאומה, קיבלו משלא הידיעה.
 שמנה בכותרת הסתפקו המתוייקת, הנייר

בע את מאשימה ״אשה :הכריזו מהרגיל,
 בית רוח לחולי למוסד הכניסה כי על לה

 חמש בילתה בו התנגדותה, למרות יופה
 בריאה.״ שהיתה פי על אף שנים

 לסנסצי,־,: אידיאלי חומר זה היה לכאורה
טפל י עשה מה מאשתו. להתפטר רצה בעל

# 308 סע׳ הזה״ ״העולם

פלדשרייבר מקם מהנדס
תקום יהודה וגפרית באש


