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הסקנ הסופרים גדולי של עטם מפרי ספורים 35
כמט לה שמה וספוריו״ עם ״עם סדרת דינביים.

 מספרות נבחרים פרקים העברי לקורא להגיש ר
 סופריהן, גדולי של יצירתם פרי ואומה אומה, כל

 ובייחוד באופייה מהן אחת בל את המשקפים
והשקפותיו. שאיפותיו חייו, יי והוו עם עם חייה,

ד בעריכת ר דו ח ש

:הופיעו וספוריו״ עם ״עם בסדרת
ד ח כ ר מ ספו ה הרוסי, ה

קאי, ופינלנד איסלנד,שוודיה,דניה,נורבגיה תי אמרי צרפ והסיני ה
 תל־אביב 11 טיומקין ״המתמיד״, הראשית ההפצה ל״י. 3.500 הספר מחיר

״ :יופיעו בקרוב ת ו י מ י ט נ י א  ,סרטר פוד ז׳אן מאת ״
האיטלקי הספור מבחר נפוליון מכתבי מבחר

 תלוש הופיע השבוע
ד ח ו י מ

האקטואלי הספר בקבלת אותך המזכה

הגבול עברי ״משני
 הדמים גבולות רקע על הראשון הספר

לך ינתן ישראל של

□ נ י ח
 בחוברת המופיע התלוש תמורת

 דיומא א. מאת
פר׳ 150 החוברת מחיר

הקיוסקים בכל להשיג

| הנחוץ עם הנעים קשירת
 הצילום. זהו

 מענין, הוא הצלום
 ואנשים. רגעים ומנציח מחנך

 חנם הוראות ע״י
וקל. פשוט הצלום נעשה

 1 רעריבי־וזטעם
 במחירים

בוהים
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במדינה
 בעד למנוע וועד־ההצלה של ולמאמציו דתית
 ה־ ההוננגרית ליהדות תורכיות וויזות למתן

ה שטח־הכיבוש את מלעזוב מקבלי״הוויזות
 לא הוא : במחלת־השיכחה דנציג לקה נאצי,

נסתיימו. הדיונים דבר. זכר
ם קז. 3ר ד מש הרקיע בראשיתו עוד הו

 ואילך) 845 הזה (העולס גרינוולד־קססנר פט
 בכותרות־ה־ נכבד מקום תפס מעלה, מעלה

ש נלהבים, לוויכוחים נושא הפך עתונות,
 בבתי־קפה, בטרקלינים : מקום בכל התנהלו

מאוחרת. לילה בשעת בקרנות־רחוב
 משפט נולד בו היום ״ארור :שאמרו היו

ה תשלום סוף ״סוף ;טענו אחרים !״ זה
 הרפו : ביקשו אחדים הצדק.״ וייעשה אמת

״לנו מכאיבים הם הנושנים. הפצעים מן ! 
מו אבל מכאיבים; הם ״כן, :השיבו אחרים

מורע להיות מאשר אותם, לשרוף לנו טב
 וחצי שמונה נמשך הניתוח במוגלתם.״ לים

רב. דם הקיז הוא חודשים,
 תלים, תלים מוטלים סיבי־הפצע היו עתה
 וורודים־דקי־ נייר גליונות אלפיים בדמות

 בתיק ומסודרים צפוף כתב מכוסים קים,
 כאלה: תיקים שלושה הכינוי קצרניות־הכנסת

 לסניגור. אחד לקטיגור, אחד לשופט, אחד
 תיקו את מהם אחד כל לקח שעבר בשבוע
 להכנת בהם ישתמשו ותמיר כהן : הביתה

 לקביעת בתיקו ייעזר השופט הסיכומים;
 שלום־ ומהו ? הניתוח ההצליח הדיאגנוזה:

? החולה

המשק
ת ב ו ש J ת iu n n n

ה מפעל־הנייר שנה לפני נחנך כאשר
 ה" בעלי נשמו בחדרה, הראשון ישראלי
אפ עתה לרווחה: והוצאות־הספרים עתונים

 בלתי־מוגבלות כמויות להשיג יהיה שר
 לאזרח לספק למדי, נמוך במחיר נייר של

 שווה במחיר רב, קריאה חומר הישראלי
נפש. לכל

 נענתה אך מוקדמת. היתד, השמחה אולם
לה החליטה המפעל, בעלי ללחץ הממשלה

 רשיו־ לתת חדלה התחרות, מפני עליהם גן
 המפעל מיהו־ מחוץ־לארץ, לנייר יבוא נית

בעק מחירי־תוצרתו. את והעלה החדרתי
 גם במהרה באה הראשונה ההעלאה בות

שנייה.
 מיי־ אל פנו תמהו, הישראליים המו״לים

ה את העליתם ״מדוע בשאלה: הנייר צרי
 חומרי של מלאי לכם יש הרי מחירים?

עלה.״ לא ומחירם — שלמה לשנה גלם
מה תשובה להם ניתנה שעבר בשבוע

 חדרה מפעלי מתוצרת הנייר מחיר ממת:
 לירות 480ל־ יגיע אחוז, 20ב־ שוב הועלה
הטונה.

מיעוטים
ס ד א טן ה ק ה

קרו לעתים ראו ביפו העוברים־יושבים
 כשגופו לאיטו, מהלך קטן־קומה זקן בות

 ועיניו ומעלה, ממתניו ישרה בזווית כפוף
שפ על מעליו. אשר הגדול בעולם נעוצות

קל. חיוך תמיד ריחף תיו
 נמוך־הקומה. הזקן את הכירו מעטים רק

 היה נכסי״נפקדים על האפוטרופוס במשרדי
 איברהים; חג׳ סלמה :היטב ידוע שמו
 אשר את רק ידעו הפקידים אפילו אבל
 בעל- היה איברהים חג׳ עליו: לדעת רצו

 ל- יצא כפר־סבא, בסביבות עשיר קרקעות
 השאיר מלחמת״העצמאות, פרוץ עם לבנון

 המעולים פרדסיו של הדונאמים 212 את
האפוטרופוס. בידי

 המשולש, לשטח צה״ל כוחות פרצו כאשר
 האיש את שם מצאו טייבה, כפר את כבשו

 הוא מאז; בישראל נשאר הוא קטן־הקומה.
 ביתו אולם ולפרדסיו, לביתו לשוב השתוקק

 האפוטרופוס. ידי על עובדו והפרדסים פוצץ
מיגע. משא־ומתן החל

 שנים שלוש לפני נדחתה. ההצ?ןה
 את להסדיר אופציה: איברהים לחג׳ הוצעה

 סטרלינג, לירות אלף 93 לקבל הפרשה,
 היה רצונו סרב: הוא הארץ. את לעזוב

 לירות אלף 800 לקבל בישראל, להשאר עז
נמ המשא־ומתן פרדסיו. תמורת ישראליות

שך.
 טייבה, מולדתו, כפר את עזב איברהים חג׳

 אמין הוותיק ידידו בבית ביפו, התישב
 ביקר הוא להלך. לו היה קשה אנדראום;

שר־ של אחיו רוקח, יצחק ידידו, בבית גם

 בהן עברו, משנים לו זכור שהיה הפנים,
בשומ קרקעות לקנות הקיימת לקרן עזר
ובעמק״יזרעאל. רון

 שמחו אחרים וותיקים וידידים רוקח יצחק
 הם לישראל: איברהים חג׳ של שובו על

 טול־ עיריית ראש של דודנו החג׳, כי ידעו
ב העשירות המשפחות לאחת ובן כרם
 השלום למען לפעול יוכל בישראל, יותר

 שעשה כפי — וארצות־ערב ישראל בין
 העברי היישוב של הראשונים בימיו כבר

 סברו האפוטרופוס פקידי אולם בארץ•.
 שלום יוני מעשר יותר טובה ביד ליוה כי

הזקן. על ללחוץ הוסיפו ברקיע,
סופי: להסכם הצדדים שני הגיעו לאחרונה

 140ב־ שלו הפרדסים את מכר איברהים חג׳
משו להיות צריכות היו אשר לירות, אלף

 הפרדסים כי ידע הוא לשיעורין. לו למות
 גם ידע הוא אולם לירות; אלף 800 שווים

 אף יקבל לא לתנאים, יסכים לא אם כי
בחיוך. ההסכם על חתם הוא פרוטה.

 ומנוסה. וותיק סוחר היה איברהים חג׳
 קנה בבנק, הכסף בשמירת האמין לא הוא

 ה־ החיפאיים: הקירור מחסני של מגיות
 לסיים הזקנה ולאשתו לו יעזרו דיבידנדות

 ה־ מאחורי אולם אדמות. עלי חייהם את
הכאב. בליבו כרסם הנצחי .חיוך

במצב״ איברהים חג׳ התעורר שעבר בשבוע
 את לו להגיש מאשתו וביקש טוב רוח

 עם להתקשר עליו היה שפופרת־הטלפון:
 : המספר את חייג לא הוא מחסני־הקירור.

 איב" חג׳ אצבעותיו. מבין נפלה השפופרת
במקום. מת לב, התקפת קיבל רהים

ת ו «ו ־ ת ק י חנ
 בסימטה נצרת, העיר מכיכר רחוק לא

 ונמוך: מוארך בניין ניצב שטופת־שמש,
ב ב״ותר הגדולים המרצפות ממפעלי אחד

מדינה.
 ש־ כרם לתעשיין בחלקו שייך המפעל

ב בעליו שהיה ),861 הזה (העולם אלופי,
 אולם לסולל־בונה. ובחלקו המנדט, תקופת

 על סולל־בונה לחצה קצר זמן לפני עד
 • לקוחות מעליו הרחיקה הערבי, שותפה

למ להכריחו מכוונת מגמה תוך יהודיים,
במפעל. חלקו את לה כור

ל נמשכה מפעל-המרצפות של ההשבתה
 שאלופי אזר אשר עד משנתיים, מעלה

 כי טען הישראלית, העחונות אל פנה עוז,
 הקו מן חלק חינם בונה סולל של מעשיה
 התעשייה את להרוס שמגמתו קו — הכללי

ב הערבי המיעוט את להביא הערבית,
 בסקטור כספית תלות של למצב ישראל

היהודי.
ל תלים  לאחר אחד יום מרצפות. ש

 בעתונות, שאלופי על הרשימה שנתפרסמה
 הודיעו החיפאים, שותפיו אתו התקשרו

המפעל. את ולהפעיל לשוב יכול הוא כי
 הגדול הבניין המה חדשים שלושה משך
פו ארבעים של וקולותיהם המכונות משאון
 אף אולם נערמו המוגמרות המרצפות עלים.

 להעבירן באה לא סולל־בונה של מכונית
ברחבי־הארץ. החדשים לשיכונים

 ל" המוגמרות המרצפות מספר הגיע כאשר
 סולל־בוסה, להנהלת שאלופי פנה אלף, 200

 תשובה קיבל התמוה, למצב הסבר ביקש
 טיב־המר־ את לבדוק יש ״תחילה קצרה:
צפות.״
 ויחכה ישב הוא שאם ידע שאלופי ברם

 המרצפות תצמחנה מוצריו, טיב לבדיקת
ב המלאכה את עשה כן על עשבים. שלו

למע המרצפות של דוגמאות הביא עצמו:
ש אישור קיבל החיפאי, הטכניון בדות
ב המקובל הטיב על בהרבה עולה טיבן
אנ — לשותפיו האישור את העביר ארץ,

 ל־ מידית פעולה ודרש — סולל־בונה שי
המרצפות. שיתק

ב פעולה כל נעשתה טרם שעבר בשבוע
 מרירות: מלא היה שאלופי וכרם זה; ביתן
 במפעל להתבזבז לכספי להניח יכול ״איני

ב רוצים הם אין אם מתת. עד מוחנק
 הרי הערבי, המיעוט של כלכלית עצמאות

 הם בהגינות. לפעול לפחות יסלים הם
 הם אין אבל מפעלינו; את לקנות יכולים
ל גורמים הם זה במקום אותם. קונים

וההתמר האבטלה לגידול מפעלים, השבתת
 הקומוניסטים זוכים כאשר ואחר־כך, מרות;

* אלינו הממשלה באה בבחירות, גדול ברוב

 חנקין, יהושע היה ביותר הטוב ידידו *
 הקרן של הקרקעות רכישת מבצע חלוץ

הקיימת.

879 הזה העולם
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