
ה נ י ד מ העדתית השינאה בצלב
רדיו

ראשונה כניעה
שו הבא בשבוע  ישראל קול מאזיני ירגי

ב הקיצוצים של הראשונות התוצאות את
 ומשרד לבון״ ״ועדדת שערכו אדם ובכוח כסף

 בעיקר, בקיצוצים הרגישו כה עד האוצר.
 נטל עצמם על שנטלו השידור, שרות עובדי
 השימוש את לצמצם נאלצו נוטף, עבודה

קבועים• בלתי בעובדים
 למדי ניכר באופן הורגש שהדבר כמובן

 לב, בשימת לשידורים שהאזינו אלה ידי על
שידו של בהקלטות המרובה בשימוש נוכחו

 למשל, בתסכיתים, כי הרגישו קודמים, רים
השי שרות עובדי רבות פעמים משתתפים

שחקנים־אורחים. מעט רק דור,
 רבה לירידה גרם הכללי העבודה עומס
 שידורי איכותית. מבחינה העבודה בפריון

 הכותרת גולת בעבר שהיו העצמאות, יום
 טכניות בתקלות השנה לקו השרות, לעבודת

 ראש של נאומו אפילו רבות. וארגוניות
 נאום של מתמיד רקע מעל שודר הממשלה
צמ < היתה הסיבה בהקלטה. פגם באידיש,

 היה שמספרם מנוסים, טכניים בעובדים צום
 הממשלתית המשכורת בגלל הכי, בלאו קטן

הזעומה.
 רביב אולם שידור. אין - בסף אין

 טענו המקצוע, אנשי בעיקר השרות, בהנהלת
 על להתגבר כדי שננקטו השיטות כל כי

 היחידה הדרך וכי יספיקו לא הצמצומים
השידור. שעות של ניכר צמצום : תהיה

 את בשעתו שלקח פרלמן, (מויש) משה
 אח קיוה רבה, בתכונה לידיו השרות עניני

 משרד מנהלי מצד ממשית בתמיכה לזכות
 בצעד לנקוט סירב והאוצר, הממשלה ראש

ככשלונו. להתפרש עלול שהיה זה
 של השלטונית עמדתם את קיבל לא פרלמן

 באמצע־ם צמצום כי שהבהירו השרות, ראשי
 בעקבותיו להביא מוכרח אדם) וכוח (כסף

התפוקה. צמצום
 השידור כי הודיע פרלמן, נכנע השבוע

 רק פתח יצומצם, הצהרים לפני בשעות
 עד שהיה כמו 10.30 במקום 12.00 בשעה

 מוזהבת, בעטיפה נכרכה המרה הגלולה כה.
השי את לרכז מאמץ יעשה :פרלמן הודיע
 החשובות ההאזנה בשעות העיקריים דורים

בערב. —
 אם השידור, בשרות גבוה פקיד כשנשאל

 או בצמצומים, אחרון שלב בזה לראות יש
 .הבה : השיב נוספים שלבים יבואו האם
נשאלה...״ לא כלל השאלה כי נניח

עולים
לאלפיים ״עוד

 בעת בעתונים, שהופיעו הידיעות, למקרא
עבו מחוסרי של התפרצויות על האחרונה,

 תוך אל — חדשים עולים ברובם — דה
המח על כמחאה השונות, העבודה לשכות

 רבים טובים אזרחים שאלו בעבודה, סור
 לצאת רבים מובטלים סרבו מדוע עצמם, את

 ימי מספר היה שבו האחד העבודה לסוג
ה ? עליהם הקופצים ממספר גדול העבודה
ייעור. : עבודה

 לפיד, הקבלנית, השיטה : המובטלים טענו
ת 100 להכין הפועלים נדרשים  לעיתילים בורו

 מזה, חוץ אדם. מכח למעלה היא ביום,
 המפגרים התשלומים׳ בעת מרומים העולים

הכי. בלאו
 נתפרסמו האלו שההאשמות לאחר יום
הדי חב* ווייץ, יוסף קרא העתונים׳ באחד

 — הייעור בשטח המעביד של רקטוריון
 :טען לעתונאים. — לישראל הקיימת הקרן

ה תיהפך הקבלנות, עיקרון את נבטל אם
 פועלים אלפי, ואולי מאות, לסיוע. עבודה

 שלש בתמורה יקבלו מעשה, באפס יסתובבו
 במשכורות, לפיגורים אשר ליום. ל״י וחצי

 כי החשבונות, ספרי בעזרת ווייץ, הוכיח
 הקיימת הקרן :מבוססת היתד, לא האשמה
במועדן. המשכורות את שילמה

 עם לכבוע כדי מאד. קשה העבודה
 הנקראת הסטודנטים קבוצת שלחה הצדק, מי

שורת  חמשה )807 הזה (העולם המתנדבים״ .
 זהותם, את לגלות מבלי שיצאו, מאנשיה,
 כמו כי, שהוכיח דו״ח מסרו ייעור, לעבודת

 צודקים הצדדיב שני כאלה, במקרים לרוב
במקצת. טועים במקצת,
 מאד, קשה עבדתי : הסטודנטים אחד כתב
 ששים לחפיר הספקתי הפסקה, ללא כמעט
הבי ספ-רת הדרושים. הבורות מאת מתוך

 לקבוצה אם כי פועל, לכל נעשית אינה רות
 לפי הוא והתשלום בערך, פועלים 35 של

 סובל החיוץ הפועל כזה באופן הממוצע,
ממנו. החלש או ממנו, העצל חברו בגלל

 צדקה הקיימת הקרן גם כי הוכח אולם
 לעבודה שנתקבלה פועלים קבוצת :במקצת
הו ומשהגיעה למקום, להגיע אחרה יומית,
גרמה אפסית, כמעט עבודה תפוקת ציאה

 שלא הקבלניים, הפועלים לקבוצת עכוב בכך
בעבודה. להתחיל יכלה

 אינה פרודוקטיבית, הבלתי הייעור, עבודת
 הכל אולם האבטלה. בעית את לפתור יכולה

 המצוקה את להקל עלולה היא כי הסכימו
 סדרים בה נהוגים שיהיו הראוי מן וכי

הגיוניים.

תולדות
פרשה סוד

 עתוו של סופר פגש שעבר השבוע בשלהי
 שוורצ־ זאב את חיפני קפה בבית גדול יומי
 המסולסלות, השערות בעל הקומו?, גבה ברד,

 שפתו את עוטר שחור שפם של שפתיל
 פסק מתן ערב להרגשותיו שאלו העליונה,

 דוד חברו עם ביחד הואשם, בו במשפט הדין
שי וחינסון, ריטוב האזרחים בהכאת טריפוס,

 להטות קשר קשירת במשרתת, לרעה' מוש
משפט.

 מקונן כשספק לב, בגילוי שוורצברד השיב
 מאד.״ חושש ידידי, חושש, ״אני :בליבו

 יודעים וחברו שהוא העתונאי לו כשהסביר
 עלולות מה אחד, אדם מכל יותר ודאי

 מכירים הם באשר המשפט, תוצאות להיות
 נכונות אינן או נכונות מידה באיזו היטב

 :שוורצברד השיב להם, שיוחסו האשמות
 חפים אנו כי המשפט בבית הצהרנו ״הלא׳

מפשע.״
 המחוזי המשפט בית הוציא המחרת ביום
 המענינים המשפטים באחד דין פסק בחיפה

 שלוש במשך שהסעיר ביותר, והמסובכים
כות את רבות העסיק הקהל, דעת את שנים
 שהיה המשפט, בית באולם העתונים. רות
 גבוהים, משטרה קציני נראו לפה, מפה מלא

 השני, (המתלונן חינסון שמעון המתלונן
שהש השוטרים בחו״ל), שוהה ריטוב, גרשון
 וקרוביהם מידידיהם רבים בתקיפה, תתפו

 דלתות על צבאו רבים הנאשמים. שני של
 מבסיס מיוחדת משטרה יחידת אך האולם,

 להם הרשתה לא בשפרעם הארצי האימונים
 הכניסה את הגבילה מקום׳ מחוסר להיכנס

 עצמם הנאשמים בלבד. וקצינים לשוטרים
 לפעם מפעם משוחחים נראו שקטים, היו
 בשעה השופטים כניסת עם רעהו. עם איש

לשיאה. באויב( המתיחות הגיעה בדיוק, תשע
 הראשונה ההפתעה דין. פסקי שלושה

 נודע כאשר הישיבה, בתחילת כבר באה
 שלושה של בהרכב שישב המשפט, בית כי

 נפרדים. דין פסקי שלושה הוציא שופטים,
 אזולאי, יעקב המשפט, בית נשיא אשר בעוד

 שני את זיכו זוהר, בנימין התורן, והנשיא
 נגדם, שהובאו האשמות שלוש מכל הנאשמים

 טרי־ דוד את גוברניק יוסף השופט הרשיע
 זאב את אשם מצא האשמות, בשלוש פוס

 משפט. להטות קשר בקשירת רק שוורצברד
 משתי אחד פה איפוא, זוכה האחרון זה

האחרות• האשמות
 שהקראתם המנומקים, הדין פסקי שלושת

 על השתרעו שעות, לשלוש קרוב נמשכה
 קבעה הרוב דעת עמוד. 130מ־ פחות לא
 לשים לפיקודיהם הורו לא הנאשמים שני כי

שון את התקיפו השוטרים המארב, את  גר
 טפלו יזמתם, לפי חינסון ושמעון ריטוב

 על לחפות כדי מפקדיהם על האשמה את
 וחינטון ריטוב כי ציין המשפט בית עצמם.

 בתקיפת פעיל חלק נטלו כפיים, נקיי היו לא
השומרים.

 סירבו הנאשמים את שזיכו השופטים שני
במ קבעו השוטרים, בעדויות אימון לתת

בע שיקרו מהם שלושה לפחות כי פורש
 של בהתנהגותם למצוא אין לדעתם, דותם•

הרגיל. מגדר החורג דבר כל הנאשמים
 טרי- כי גוברניק השופט קבע זאת, לעומת

ל המארב, את לשים לשוטרים הורה פוס
 מתקבל זה ״אין המתלוננים. שני את התקיף

 למחצה צבאית ביחידה ששוטרים הדעת על
 להכות מארב, לשים עצמם דעת על יחליטו

 הטיל זאת עם השופט. הטעים אזרחים,״
 במתן שוורצברד של השתתפותו בדבר ספק

ההוראות.
 נראו הדין פסק מתן לאחר ארוכה שעה
מת המשפט בית באולם ושוורצברד טריפוס
 ובני ידידיהם עם ברכות מחליפים חבקים,

 באולם שוורצברד ראה וכאשר משפחתם.
 יום עמו שנפגש עתונאי אותו המשפט בית

 על מרחף כשחנוך בפניו, הטיח לכן, קודם
מפשע...״ חפים שהיינו לך ״אמרתי :שפתיו

אדם דרכי
שול לא אפילו לבי
 היום בצהרי שהתקהלו האורח לעוברי

 רצה כאילו נראה אביב, תל אלנבי, ברחוב
ה הזקן את לטרוף והנרגז הגבוה הגבר

בידו. עור תיק שנשא מבוהל
״ללכת לי תן ? ממני רוצה אתה ״מה !

וייזר אגנם

 ישראלי תעמולה בעלון
מרהי תמונה התנוססה

 צעיר, זוג של עין בת
 מחייבים חדשים, עולים
 ילידת היא הנאה. מרוב
 מבגדאד. עולה הוא פולין,
א שורות הבהיקו כרקע
 שד ומסודרות רוכות

 למופת. חדשים שיכונים
 כ* להוכיח באה התמונה

 עדות, הבדלי אין כארץ
 הבורא, לפני שווים הכל

ק צועדת הדימוקרטיה
מפגר. מרחב בלב דימה

 שהציץ הישראלי אולם
 ידע הוא חייף. כתמונה

 לצר־ ,בוימה התמונה כי
 מעט גרידא. תעמולה כי

 מוצ זווגים עד שמע מאד
 ידע הוא אלה. מעין לחים

 כ- העדתית במציאות כי
 שאינם כמעט ישראלת
קיימים.

של ספורו
 כבר ״הייתי

 היד, רב סבל
 ה ככל להיות

 משפחתי וחיי
 הסו הלימוד״ם.
 להג שאיפתי

 מזוודה| ארזתי
 מספ( שבועות

 ך עולה ככל
 מג בית־חולים

 בכליו ציפיתי
 נשארו מאז
 חולי בשרות
 ידידים לרכוש
 הוי יום את

 אותו במקום.
 אגנס הנערה,
 למסיב מקרה
 עמה לקבוע

 כמה לאחר
 לזו רגע אותו

מג שמסביבו
 1בו ״איזו

 דודתה אצל
 1 במצב היתד,

 ל התחלתי
 הד) כששמעה

 ן הולכת היא
 ז] על מתמיד
ערב אותו

 הטיל לא המרחב, וארצות אפריקה מצפון עולים אלפי מאות לישראל עלו מאז
 אלמנטים, כמה ניכרת• במידה עלה אמנם במדינה הפשעים מחזור כי ספק איש

 אולם הסכין. בשפת לדבר הרבו חינוך, כמחוסרי התגלו מצפון־אפריקה, ביחוד
 היו הראשונים : בזה היד, ההבדל מקצוע. בעלי חסרו לא אירופה עולי מבין גם

לבנים. — האחרים שחורים,

 קום לפני נהוג שהיה לספרדים אשכנזים בין להפליה זכר כמעט נותר לא
 שלה הארס חצי את שלחה יותר, בהרבה חמורה הפליה באה במקומה המדינה.
 זה והיה אשכנזי, כל כמעט המרחב. יוצאי — בעיניהם הנחות המעמד לעומת

 או ״מרוקאי״, לשכנו לקרוא הורגל בשיחתו כי לב שם לא ביותר, הליברלי
 -את לשמו יאמצו כאשר הדברים יצלצלו כיצד כלל חשב לא הוא ״עיראקי״.

 לא ״פולני״ לשם ביותר. לכך חרד היה לא גם הוא ״פולני״. או ״רומני״, השם
ל״מרוקאי״. כמו נחות כה צלצול היה

 צבעים בעלי באורות בבהירות, להסתמן המעמדות החלו אט אט ולוב. פולין
 הרגישו לוב׳ מרוקו, טוניס, עיראק, יהודי ידוע. אינו שסופו שביל בצידי שונים,

 חולה של לביקור ביובל פעם רק זכה מעיראק יהודי רופא ההפליה. את היטב
 מלוב, צעיר ;לעבודה התור של בסופו לרוב נשאר מטוניס מקצוע בעל ;אשכנזי

הונגריה. ילידת נערתו, על בקרב נוצח חולים, בבית אח
 חותכת עדות היתה הארץ, ברחבי המתרחשות ממאות אחת זו, אחרונה דוגמה
 ד,הפלית את בשרה על שהרגישה אירופה, בארצות היהודית החברה למושגי
בישראל. לגמרי אותה שכחה היטלר׳ בימי הנוראה
 ישב כיהודי, הגזעית. בהפליה הוא גם הרגיש שחרחר, צעיר בוארון, עמוס

 הבדל היה לא לגביו אך היטלר, את הכיר לא הוא ריכוז. במחנה בילה בגיטו,
 לא והגופני הנפשי המצב באבנים. יסקלוהו או חיים ישרפוהו אם ימות, כיצד
ו היתד, והקרה, הירוקה פולניה במקום :אחר היה הנוף רק שונה. היה  לוב ז

היבשה. המדברית

עולה-בנז
 להצג מבתו

 ג להשפעה
 דו למחרת,

 ; כי קיווה
 : היתד. לא

 ד,ח מאז
 משפ מפני

י הסבל על
לו !2״ י

 ז לשרותה
 בא נפגשנו

 סוף, סוף
 היא אולם

 למחרת
 דבריה את

 לבו; אותי
 עם ועקשן

 ״אינני
 רו ״את

 1 הלחץ
 משפחתה,

 ברור היה
 7 ולהנשא
 י בעצתם,
 הלכנו

ז זזת להם


