
פרסים
שר כולל בסר

ל־• 10.000,000

באיוונח
 כמלון ימים 8 של הארחה כולל

 בבלגיה וסיוד בבריסל מפואר
 מקרר • ״ארטיק׳ וכספעלי

 ״פרס* תוצרת מעולה, חשמלי
מכ • משוכח אופנוע • קום׳־
מנורות 8 ״פיליפם״ רדיו שיר

 אוטומטי חשמלי פטיפון •
 גדול, חשמלי תנור • גדוד
 מצלמה • פלטות 2 כולל

אפניים זוגות 2 • משובחת
 כוללת מלאה, מחנה מערכת •

 אביזרים ועשרות סיירים אוהל
ה • נוספים ב ו ר ד י ו א

ת • כ ר ע ג מ נ י ■פונג פ
 30 מחליקיים. זוגות 10 •

 שנתיים מנויים 50 • פדורי-רגל
 מנויים 150 • הזה* .העולם של

הזה״ .העולם של חצי-שנתיים

י 1 פ ל א

ה נ י ד מ ב
העם

: מד• התלהב הדוקטור
נתבלבל. גולדמן נחום דוקטור

 העולמי, היהודי בקונגרס בג׳נבה נאם הוא
 יעודו מה בדיוק יודע איני שאיש יצור מין

 בקונגרס נמצא שהוא לו נדמה והיה בחיים,
היוצרות. את בילבל הוא ציוני.

 לעלות בעולם יהודי נל שעל אמר הוא
לישראל.

נורא. היה וזה
 נאמרו הדברים ככרוקלין.אמנם, הר־סיני

 על־ שניים, או אחד דור לפני כן, לפני כבר
 על כיום תלויות שתמונותיהם אנשים ידי

הישראליים. בבתי־הספר הקירות
 לפני — זמן דיבה לפני היד, זה אולם
 נדבות על לחיות ,■התרגל, ישראל שמדינת

 יהודיה שהם אמריקה, ויהודי אמריקה. יהודי
מתנג בכיסם, מצוי הדולאר וגם מאד, טובים

ליש לעלות שעליהם למחשבה בהחלט דים
י בצימצום. מצוי הדולאר בו מקום ראל,

 בהחלט מסכימים אמריקה יהודי גם אמנם,
 לישראל. לעלות ברית״המועצות יהודי שעל

 כך ושלשם רם. בקול זה את לדרוש ושיש
 אילם בג׳נבה. עולמי יהודי קונגרס לכנס יש
ברוקלין? של ולהר־סיני ציונית לשמיטה מה

 כיסים על דפקו נרגשות ידיים, סערה. קמה
 שטעה הבין הוא נבהל. גולדמן ד״ר מלאים.

נוראה. טעות
 אינו גולדמן הדוקטור אולם הוא. לא
 לסריג־ הנותן או זמן, לאורך הנבוך טיפוס
 אמר, לכן הוא. לא לא, בדרכו. לעמוד ציפים

עו זו .דעה : ועדה עם קבל היום, למחרת
היסודית.״ להשקפתי גמור בניגוד מדת

היסו ההשקפה מהי איש יטעה לא ולמען
 ולשלש להכפיל ״יש :שזר זלמן הוסיף דית
 מדינת של הכלכלית להבראתה התרומות את

״ישראל !
 מהן אחת כל אשר הסופיות, המלים את אך

 -ההיסטוריה של לוחות־השיש יעל תיחרת
״היח :רידינג הליידי אמרה הדורות, לזכרון

תכ לפי לקבעם אין והגולה, ישראל בין סים
 עדיין גלומים והמאורעות מראש, מוכנה נית

הזמן.״ בחיק
 לספק מקום כל השאיר לא הנלהב הדוקטור

שלו. דעתו גם בדיוק זוהי שאכן

הסוכנות
נמד•1ל מקר■

 — לחוץ־לארץ נסיעה על החולמים ישראלים
ה — בישראל היושבים הישראלים כלומר,
 גבה־ הגבר רפאל, ביצחק ספק בלי מקנאים
 הילדותיות הפנים בעל ורחב־המידות, הקומה
 רפאל כי הפועל־המזרחי. ח״כ של והכיפה
העולם. ברחבי מאד קרובות לעתים מסייר

 היא רפאל : ברורה האלה הסיורים מטרת
 היהודית. הסוכנות של מחלקת־העליה ראש

 ולבסוף והלכה, הצטמצמה זו עלייה אמנם,
 של סיוריו כן לא אולם לגמרי, נעלמה כמעט
 כשלא גם במרץ, לסייר הוסיף הוא : רפאל

לסייר. מד, עוד חיה
מצ לא הנאמן הח״כ של זו עצמית הקרבה

מטי החלו הם צרי־אופק. אנשים בעיני חן אה
 שוטרי הח״כ. של הטוב בשמו חשדות לים

הור אף ופעם עויינת, עין עליו שמו המכס
 משום שגילתה בסוכנות פנימית ועדה כבה
 יצחק של במעשיו מיוחדת התעניינות מה,

רפאל.
 רפאל יצחק אולם עתו;אית. מוזיקה

 שבועות שלושה לפני אלה. לצרי־מוח בז
 ה־ עניני את לחקור כדי לפאריס, שוב נסע

 בשנה צרפת עולי של (סך־הכל שם עליה
 שבאותי העובדה ממאה). פחות :האחרונה

 בן־ חתונת בפאריס התקיימה דווקא זמן
 אליו נלוותה אשתו וכי זוהר, חיים אחותו,
בלבד. מקרית אלא היתה לא בסיור,

 זקוק שהוא רפאל הרגיש זה סיור אחרי
 מראשי אחד שהיה מכיוון ממושך. לנופש

 שכדא• כנראה סבר השילומים, נגד המטיפים
 מקרוב. הנאצים המרצחים מן כמה לראות לו

 :מקרה קרה שוב שם לאוסטריה. נסע לכן
 בו בחר שרפאל בזמן דווקא להכעיס, כאילו
 המוזיקליות החגיגות תתקיימנה שם, לנופש

מע בתוקף לבקר ייאלץ בהן זאלצבורג, של
מדו.

 מחוכם צעד חבר־הכנסת עשה לפני.צאתו,
 תעו־ שתי וקיבל הצופה למערכת פנה : מאד

 לאשתו. שניה לעצמו, אחת — דות־עתונאיס
בחגי הנחה לקבל יוכל אלה כרטיסים בעזרת

 בבתי יגם האוסטרית ברכבת זאלצבורג, גות
נופש.

 שוב לו יהיה זה נופש אחרי כי קיוו ידידיו
אשר העלייה, בעניני לטפל כדי הדרוש המרץ

תרומו את התורמים רבבות משלמם למענה
היהודית. לסוכנות תיהם

מנגנון
האמיתית העבודה לשכת

 ידעו הכל אבל בגלוי, כך על דיבר לא איש
 קיימת ארץ־ישראל פועלי מפלגת שבמרכז
מהחשו אחד עומד שבראשה מיוחדת מחלקה

 הודעות נשלחות אליה מפא״י, שבח״כי בים
 מפעלי בכל פנוייה משרה כל על מזורזות

מוס וכמה ההסתדרות הסוכנות, הממשלה,
 דומה זו מחלקה של תפקידה נוספים. דות
 אחרת, לשכת־עבודה כל של לתפקיד מאד
 ממנה יותי. יעילה בצורה מתמלא שהוא אלא

 מחייבות) אך (בלתי־רשמיות, הודעות נשלחות
למוס או המנגנון לנציבות ללשכת־העבודה,

 הדרגות מכל עובדים המבקשים אחרים, דות
כביכול. פומביים, מכרזים בעזרת
 סידורים כמה עד התברר השבוע רק אך
ויעילים. מאורגנים הם אלה

רפאל יצחק ח״ב
להכע״ס כאילו

 השרים, מוותיקי אחד נזקק זמן־מה לפני
 עבור כללי למזכיר מחדש, משרדו את שהקים

לה רבים שבועות משך חיכה הוא המשרד.
 לבוא, כשאיחרה מפא״י. מצד שתבוא צעה

 לתפקיד מינה עצמאי, צעד לעשות החליט
 הוא. גם מפא״י איש האישיים, ממהימניו אחד

 המנגנון, לנציבית הוגשו המתאימים המסמכים
המינוי. את לאשר בוששה שזו אלא

המנ לנציבות מעובדיו אחד השר כששלח
 לו נמסר האישור. בגורל להתעניין כדי גנון

 השר אישרה״. טרם מסויימת .אינסטנציה כי
 באיזו שיבהירו נוספים להסברים חיכה לא

ה שפופרת את הרים מדובר, ״אינסטנציה״

 מי עם דיבר מפא״י, למרכז צילצל טלפון
שדיבר.

 המנגנון מנציבות צילצלו שעתיים כעבור
נת עתה זה כי לו הודיעו השר, מזכיר אל

למינוי. האישור קבל

מעוטים
דבעוט או ללטף
שחר גבר :טיפוסי ערבי הוא קוסא אליאס

 מרחבית. בהברה אנגלית המדבר פוזל, חר,
 בתמונות מקושט בחיפה עבאס ברחוב ביתו

ה ערומה בחורה ביניהן טיפוסיות, ערביות
ספר. בקריאת שקועה
 היתה קוסא אליאס של מחשבתו אולם

 בפלשתין. עמו בני רוב של מזו שונה תמיד
 בפלסטיי! מאמר כתב המלחמה לפני עוד

 המופתי היהודים. עם שלום דרש בו פוסט,
בהו עליו איים מיוחדת, לשיחה אותו הזמין

להורג. צאה
הער לכל שקרה מה לקוסא קרה במדינה

 נבוכו, תחילה :כדעתו היתה שדעתם בים
 אחר־כך התמרמרו, אחר־כך נדהמו, אחר־כך

 דפק השבוע פרטיות. בשיחות מגדפים החלו
השולחן. על קוסא אליאס

 אחד טריביון, הרלד ניו־יורק היה השולחן
 קו־ כתב בעולם. החשובים העתונים משמונה

יש :באריכות שפורסם לעורך במכתב סא,
 כלל חולמת אינה ערבייה, את מדכאת ראל
 הוא היחיד הפתרון אנושי. מעמד להם לתת
 את להם ולשלם המדינה מן לצאת להם לחת
רכושם. ערך

 מאד יתכן העשיריות. תשע חידת
 כזו הצעה מקבלים היו ישראל תושבי שרוב

 את שונא הממוצע היהודי העולם בברכה.
 פיקפוק זרעה המסתננים והתגברות הערבים,

אחרים. רבים בלב גם
 רכוש פשוט. כך כל היה לא הדבר אולם

 חולם אינו ואיש עצום, עודנו ישראל ערביי
 להיפך, תמורתו. את לשלם אפשרות על כלל

 את להמאיס רציני נסיון עשו כבר השלטונות
נש שעוד עשירים ערבים כמה על החיים

 רכושם על לוותר אותם להמריץ במדינה, ארו
 לא איש ערכו. של העשירי החלק תמורת

 העשיריית תשע שאר היו לאן בבירור ידע
 לידיים או ישראל לממשלת — ללכת צריכות

פרטיות.
 החשובה. היתר. לא העשירים בעיית אולם

 להם שאין עניים, כה הם ישראל ערביי רוב
 מן ר,חפשי מרצונם יזווז א7 וד,ם למכור, מה

 האחרונים בשבועות גברו אלה בין המדינה.
 יותר, אמיצים נעשו הערבים האזעקה: אותות

 חא• הבישוף ;ההסתננות הצלחת נוכח אולי
 להקים עומד שהוא הודיע לאומני, ערבי כים,

המנ מק״, ;בישראל לאומית ערבית מפלגה
מג לאומיים, ערביים מיתרים על בגלוי גנת

חיל. בירה
במ המעוטים בעית תגיע הסימנים כל לפי

 המצב כי ברור רתיחה. לנקודת בקרוב דינה
 יכול אינו לטיפה־בתוספת־בעיטה של הנוכחי

 או ללטף אם שיחלט מי שאין אלא להימשך.
לבעוט.

המשק
״ מוה ■צא ״מה י
 מאות של מצחם את גיסתה כבדה זיעה

 בשבוע שישבו המפעלים ומנהלי התעשיינים
 בצו־ בדל בית של המרווחים באולמות שעבר

 גולדה העבודה שרת של דבריה חם. היה פית.
 הסימפוזיון מרכז היתר, שהרצאתה מאירסון,

פחות. לא חמים היו הייצור, פריון לבעיות
ש־ המושגים לפי :מאירסון גולדה אמרה
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