
ף. ג י ד מ ב
 פי־ תביעוז הגישה נפגעה, כותנה, תעשיית

ב פגיעה על ל״י, אלפים 10 סך על גויים
 של הטוב שמה נפגע בינתיים הטוב. שמה

 מרדכי החברה, מזכיר אחר. דין בבית החברה
מל פרטים רישום ״אי באשמת הודה אלון,

 כמות בדבר נכון״ דו״ח מסירת ואי אים
 אחרים גלם וחמרי חוטים קילו אלף 20 של

ל״י. אלפים 5 בסך לקנס במפעל, שהיו
 הקנס, תשלום על עצמה את לפצות כדי

 ישראל נגד במשפט לזכות החברה תצטרך
בקרוב. שיתברר למדן,

ממשלה
מבולבל ביתוח

 שוב ותעמוד הפרק, על עמדה חדשים זה
 .חלוקת בעית המשבר, סערת שתשוך לאחר
ההכ אולם הממשלה• שרי של חדשה• עבודה

 : הסיבה לשבוע. משבוע נדחית זה בענין רעה
אפש אין הארץ, מן אחר שר נעדר פעם מדי
הממשלה. מליאת את לכנס רות

המ סביב בעיקר התכנית התרכזה לאחרונה
 יוסף, דב ד״ר תיק, בלי לשר תעסוקה צאת

 בקנדה, הכספים איסוף של מסיבוב שחזר
 האוצר שר של מקומו את זמנית והממלא

 ולניהול כספים לאיסוף שיצא אשכול, לוי
 בארצות העצמאות מלווה אנשי עם שיחות
הברית.

ב האחרונים בשבועות שהורגשה המגמה
ממס הפיתוח רשות הוצאת היתד, ממשלה

 נפרד כמשרד הקמתה האוצר, משרד גרת
'לס״ דס של בראשותו
לי מיליוני בידיה מרכזת הפיתוח רשות

הפי את וכן נרחבות סמכויות ודולארים, רות
 (מחצבי הלאומיות החברות עשרות על קוח

 וכו׳) הדלק חברת הנחושת, חברת ישראל,
ש למישהו, שנדמה פעם כל כפטריות הצצות
 אדמת בעמקי חדש מחצב איזשהו נתגלה

ישראל.

ה האוצר לעניני נוסף אלה, ענינים ריכוז
 מעמסה ספק בל ללא היה הכי, בלאו יגעים
 למסור ההצעה אשכול. לוי על מדי כבדה

ל יזיימיד. היתר: יוסף דב לידי המשרד את
 והיעילים המוכשרים השרים אחד הוא ; בדי

 מעולה מינהלה לאיש בצדק, נחשב, ביותר.
חזק. ביצוע ולכוח

שיע העיקרית הבעיה חדש. מטאטא
 של וניהולן משקן בדיקת תהיה לפניה, מוד
מח שהממשלה הלאומיות, החברות אותן כל

 ושנציגיה ממניותיהן, 50ס״/ כלל בדרך זיקה
שלהן. המנהלים במועצות רוב מהווים

 מתמידים בסכסוכים שקועות אלה חברות
 בעיקר שנבעו סכסוכים עצמן, לבין בינן

ה סמכויותיהן של ברורה הגדרה מחוסר
פיקו נעשה כן כמו פעולתן. ושפחי שונות

 באמצעות אלה חברות על הממשלה של חה
ומנוגדים. רבים צנורות
 :האלה החברות באחת גבוה פקיד קבל

 המכרות, על מהמפקח הוראות מקבל .אני
 בהנהלת הממשלה מנציגי הפיתוח, מרשות
 החברה של הכללי ומהמנהל שלי, החברה
תלוי...״ בלתי רשמית, שהוא,

מנוג כשההוראות עושה הוא מה לשאלה
 !דבר שום ד ״אני :פקיד אותו השיב דות,

 נחצב סרם בו, עוסקת שלי שהחברה החומר
 הוא והמגוחך אושרו. סרס התכניות כי כלל,

 הזמנה כבר אלינו העביר האוצר משרד כי
 את לבצע מאתנו ביקש חומר, אותו לייצוא

 למסבע זקוקה המדינה כי במהרה, ההזמנה
זר...״

עתונות
!לקרוא דא■3

כו אחרים, רבים מקומיים עתונאים כמו
 גם מעי־יב, איש (וישננסקי), בן פילים תב

 העתונים מגדולי אחד לה־מונד, : זר בעתון
בצרפת. היומיים

 הזריז בן, סבר העצמאות, יום בהתקרב
 מאמר לכתוב השעה שהגיעה והממושקף,

 בטוח היה לא הוא בישראל. המצב על מקיף
 משרד־החוץ אל פנה לכן יפורסם. שהמאמר
התערבותי. את ביקש הישראלי,
הש המאמר, את קרא שלא החוץ, משרד

 לחצו בצרפת נציגיו חשוב. שהדבר תכנע
במועדו. הופיע המאמר העתון. על בעדינות
 במושבה תדהמה השתררה ההופעה ביום

ה כשהגיע בפריס. למדי הגדולה הישראלית
ב דומה תדהמה השתררה לארץ, מאמר

 המאמר : הסיבה המקומית. הצרפתית מושבה
 בישראל, המצב את שחורים בצבעים תיאר

 דיפלומט אמר ביותר. פסימית תמונה יצר
 ״מאמר : ידידותית במסיבה בישראל, צרפתי

 חדשים כמה מאשר יותר לישראל הזיק זד,
״ערבית תעמולה של !

 לקרוא כדאי :פקידי־משרד־החוץ מסקנת
פרסומם. על כשממליצים ביחוד מאמרים,

הבועות תהיינה רא
ה למאבק התכוננו הכנסת שחברי בשעה

 (העולם המדינה נגד העברות חוק על גדול
־ש- כרט־ס כמד, בממזר,ד נודעו ז?:,2 הלך

 להיווצר העלול המצב על מדכא אור הטילי
החוק. יאושר אמנם אם

 הממשלה כי בציבור נודע שבועיים לפני
 עורך ברייטשטיין, אריה צבי את לדין תבעה

 וילגסקה׳ אסתר חברת־הכנסת בעל העם, קול
 את להעליב עלול שהיה חומר פרסום בעוון

 את דאלס קרא אמנם (אם ואלס פוסטר ג׳ון
 כיצד'הוגשה ידע לא איש אולם העם). קול

זו. תביעה
 לבוש משטרה קצין ניגש מוקדם בבוקר

 יוסף התל־אביבי השלום שופט אל אזרחית
ך  פקודתיר״פל לחתימה לו הגיש ־ב;־ז״י

 : שאל בפקודה, עיין השופט ברייטשטיין. נגד
שיב חשש יש האם ? האיש את לאסור מדוע

 למשפט אותו להזמין מספיק לא האם י רח
? עתון לעורך כנאה הרגילה, בדרך

 ברייס־ המשסרה. קצין ויתר ויכוח אחרי
עצ הוא נאסר• לא אך למשפט, הוזמן שטיין

 שכלו אלמלא לו, צפוי היה מה ידע לא מו
שופס־השלום. של 'הישר
 קצין יוכל לתוקפו, *חדש החוק יכנס אם

תהיי לא השופט. חתימת על לוותר המשטרה
 מישהו כשירצה רצויות, בלתי הפרעות עוד נה

חדשים. לכמה עתון עורך לאסור

פולני המבוצע:
 כבר לא זה שיצא העתונאים, של השנה ספר
שי בישר לא הדפוס, למכבש מתחת
 כרגיל, בארץ• העתונות בעולם רציניים נויים

 אגודת חברי רשימת השנה גם בו ניתנה
 של שמותיהם את כוללת שאיננה העתונאים,

 מופיעים ומאידך בארץ, העתונות עובדי כל
פעי שרוב אנשים כמה של שמותיהם בה

 מסים בתשלום מצטמצמת העתונאית לותם
האגודה. מסניפי לאחד

 עתו־ כתבי של שמות 344 כוללת הרשימה
הקרויים כתבים של שמות 63ו־ מקומיים נים

ר מן חו ב ש  על שנפגע הדיזל, קטר נהג ;ה
 1 היו היריות קלע. על־ידי שנגרם החור על

 עתונים משרתים 17 רק אלד, מבין כתבי־חוץ.
 שונים ציונים כתבי־עת — והשאר ממש של

 וסוכנויות ובאוסטרליה, באמריקה באירופה,
בלתי־ידועות. .ידיעות

 ״עתו- אנודת חברי של שמותיהם מלבד
 איש ידי על שנערכה ברשימה ניתן נאים,
 ביאוגרפי תיאור גם סאמט, שמעון הארץ
 בעתי- הוותק שנות המוצא, ארץ גיל, קצר,
הסטטיס משרת. שהוא העתונים שמות נוח,

אי ־: מראה טיקה נ ״י ״  הממוצע הישראלי י
י מאיזו" (או מפולין עלה ,38 בן הוא פ " 

 עתון משרת ,1925 בשנת הגרמני־פולני),
 עתונאי כל במקצוע. שנים 10 עובד וחצי,

 ילידי אך יליד־הארץ, הוא זו ברשימה חמישי
 משרתים הישן, הישוב בני ברובם הם הארץ
 המת־ צאצאי או דתיים עתוגים כלל בדרך

 והשומרון, יהודה במושבות הראשונים ישבים
 הנותיי במושבות. עתונים סופרי המשמשים

י הפייוצג חזר ,י ,' דיאריו אל הוא ׳
 חסר־חשיבות עתון — מארגנטינה איזראליטו

״כתבים״. שלושה לו שיש
 לא ישראליים שכתבים העובדה אף על

 — הגרמנית העתונות את משרתים מעטים
בש זאת שציין אחו עתונאי אף נמצא לא

לרשימה. בסיס ששימש אלון

אדם דרכי
דבניס כרטיסי□ שני
 שבמחנה במשרדו ישב זיו״נר גרשון סרן

 על שנערמו הרבים בתיקים עלעל יחידתו,
 הרהר סביבו, מבטו את שלח הוא שולחנו•

 בהרבה היה הוא ישב. בו המרווח בחדר
 תל־אביב, מזא״ה, שברחוב הצר מחדרו גדול
 ללדת ההרה אשתו עם הוא מתגורר שם

השש. בת וילדתו
 במצב להיות שניה סיבה היתר, לגרשון

 ידי על לו שהובטח השיכון מדוכא. רוח
 ניכרת מפרעה בתשלום כרוך היה הצבא

ל נרשם אמנם הוא ליכולתו. מעל שהיתר,
 כיצד בדיוק רגע אותו ידע לא אך שיכון,

הכסף. את ישיג
 מאשר פחות לא אותו הטרידו בוקר אותו

 העצמאות. יום לקראת ההכנות הכלכלי, מצבו
 היר־ את לסמלו ומסר עבודתו את משסיים

 לביתו, לחזור התכונן האחרונות, אותיו
 הניח הסמל, עם שוחח למשרדו, חייל נכנס

לבנים. כרטיסים שלושה השולחן על
מיותרים, הגרלה כרטיסי שלושה לי ״יש

ז׳> סרייזלר במכונית לזכות מעונין מכם מי
כדדדך. שאי־

כר קנה שנים משך בחיוך; השיב גרשון
 באחת אף זכה לא הסוגים, מכל הגרלה סיסי
 הועד של הלבנים בכרטיסים הציץ הוא מהן.
 אל ושילשל לירות שתי הניח החייל, למען
 הנותרות את השאיר הגרלות, שתי כיסו

לסמלו.
ו ״ ״ז ף. ל  לאחר שבועות, כמה כעבור ש
 סר הכרטיסים, של קיומם את כמעט ששכח
 את כדרכו, קנה, הקרובה, החנות אל גרשון
שהכ הכותרת את ראה כאשר הבוקר. עתון
 לו, נדמה היה ההגרלה, תוצאות על ריזה

 המספרים לאחד דומה הזוכה המספר כי
 כי מצא במעילו, פשפש הוא בכיסו. שהיו

המספר. ברשותו היה אכן
 עיניו, למראה האמין לא עדיין הסרן אולם

 לחנות מהר הוא בעתון. טעות חלה כי חשב
 כי שוב נוכח שני, בוקר עתון קנה שניה,

נכון. המספר
 עתוני כל של גדולה חבילה עמוס גרשון,

למשרד כולו, מרוגש כשהוא מיהר, הבוקר,

 מצביע קלקיליה, ליד ירדניינו צלפיס ידי
הישראלי־ירזני. הגבול על המתיחות 'יסגוז

 אותו משך העסקנים אחל החייל• למען הועד
 מצוחצחת מכונית על ד.*ביע החלון, אל

 המדרכה. ליד שעפדד,
 בשמחה• אמר שלך,״ ״זו

 נאה, במסיבה היקר הפרס את קיבל גרשון
 בככר החייל למען הועד בקפה שנערכה
 מבני כעשרים הצטרפו לשמחתו דיזנגוף.

 לתוך בסיומה נדחקו מהם ששמונה משפחתו,
 בנסיעת הראשונים להיות רצו המכונית,
הבכורה.

ה את הדליק הנהג, למושב נכנס גרשון -
 : קלה חריקה נשמעה להניעה, והחל מכונית

 לפתע סמוכה• במכונית קלות פגע הקרייזלר
 של רשיינו את ביקש תנועה, שוטר הופיע

רפורט. לרשום כבר החל גרשון,

 הועד, מעסקני ההד יצא הרב הקהל מבין
" ״ :  ממנו ביקש הענין, כל את לשוטר י
הגזרה. את הפעם לבטל

 אל ופנקסו עפרונו את החזיר השוטר נ
הרא להיות רוצה אינני ״סע, ג הייך 'כיסו,

 רפורט.״ לך שירשום שון
 הגדולה המכונית את למכור מתעתד גרשון

בהח לו יספיק שיקבל הכסף מוניות. לחברת
 וגם החדש שיכונו עבור לשלם כדי לט

הקרייזיר. מן וחסכונית צנועה מכונית עבור

הארץ
תפו יימכרו הפיקוח) (של ביטולו עם

 לכל מוגבלות, בלתי בכמויות אדמה חי
 עתה שהוא הרשמי, המחיר גם דורש.

(מעריב) יבוטל. לקילו, פרוטה 10
 ירושלים שוטלנד, א.

 פרוטה. 11 עתה יעלה והקילו
הממשלתי. המנגנון עניני הנהלת

המנגנון. לעניני אחראים א.

המדינה) שירות (תקנות מסך. יחידת ב.
 חיפה בוכני, אליעזר

? ממשלתי תיאטרון

חינוך
ציונות מדאה 013
ת אח ומתמיד מאז הרגיז אחד דבר יש מו

ם)ן שאר (מלבד ראל  הלימודים שנת הדברי
שהמו במקום החגים. לפני בדיוק התחילה

 נאלצים הם בחופקך.. העונה את יבלו רים
קטועים. ימיום כמה ללמד לייודד,םפד, לחזור

 החופשה את לדחות תמיד דרשו המורים
 ערך ״איזה, החגים. עונת את גם שתכלול כך
 כל נפסקים הם ״אם שאלו, ללמודים,״ יש

 התווך מוסדות אולם ?* החגים בגלל יומיים
 לא ״אם :ההיפך את אמרו לטענה, התכחשו

המו יוכלו לא החגים, בעונת למודיום יהיו
״החג הרגשת את התלמידים בלב לנסוע רים !

 לתכנית ביחס איש שאל לא התלמידים את
זו. נטיעות

החופ מכריע. נצחון המורים נחלו השנה
ה את גם הפעם תכלול נדחתה, הגדולה שה

 בקבלת נעוצה היתד, לא הטיבה אולם חגים.
 תוצאה היתה היא המורים. של טענותיהם

 החינוך הנהגת עם :ביורוקרטי חישוב של
 הספר. בבתי רבים שינויים יחולו הממלכתי

 שינויים להכנת זמן דרוש למחלקת־החינוך
אלה.

 לחוג ישראל תלמידי יצטרכו ברירה, בלית
)14 נענזוד (המשן

815 מס׳ הזה״ .״ה.עו{ם


