
ת מ □ כ לי תו ח
 :מהן אחת רבות. פנים יש להסתדרות

 :לגמרי אחרות פנים המקצועי. האיגוד
 היא שההסתדרות הישראלית׳ הדלק חברת
העיקריות*. משותפותיה אחת

 היו לא הדלק וחברת של בין היחסים
 להקמת עד נאהב. זוג ליחסי דומים פעם אף

 ש־ווק מכל 70% על של שלטה הדלק חברת
 המאזן השתנה מאז **. בישראל הנפט
 הדלק לחברת ניתנה הסכם, לפי לרעה.
 מכל 30% ולשווק בבתי־הזיקוק לזקק הזכות
 היה העיקרי הקרבן בארץ. הנמכר הנפט

של.
 טין אלף 200 של שיווק הפסד אמנם,

 חברת־הענק. במאזן וכאפס כאין ,היה דלק
 וחברת של בין עבר שחור חתול אולם

 כש״ יותר, עוד השחיר זה חתול הדלק.
 מירון. גרשון חברת־הדלק בראש הועמד

 המחלקה מנהל לכן קודם היה מירון כי
 בעיני הישראלי. משרד־החוץ של הכלכלית

לגמרי. מקרי הקשר נראה לא של אנשי
 אדום, חתול הצטרף זה שחור לחתול
 נפט בברית־המועצות קונה ישראל כשהחלה

 הנפט מן בשליש כמעט זול שהוא גולמי,
 בלונדון הג׳נטלמנים ממרחקים. של שמביאה
הס לא הג׳נטלמני למנהג ובניגוד התרגזו,

 משא־ומתן כשניהלו כלל, רוגזם אר. תירו
בלונדון. הישראלי האוצר נציגי עם

הש כשפרצה כיחסי־עכודה. פרק
להו דרשה לשל, הדלק חברת פנתה ביתה

 לפי לה, המגיע הדלק את של ממתקני ציא
 בתמימותם, הסכימו של מנהלי ההסכם.

 לא השובתים שהפועלים כך על סמכו
המוש המיתקנים מן הדלק את להוציא יתנו

 ביחסי־עבודד, פרק למדו מהר חיש בתים.
ב ניגשו השובתים הפועלים :ישראליים

 לחברת הנפט את סיפקו לעבודה, מרץ
 מפי קצרה פקודה שקיבלו אחרי הדלק,

אלמוגי.

פו ״זוהי של. לאנשי מדי יותר זה היה
לש רוצה ״ההסתדרות התרגשו. ״1 ליטיקה

 שלה הדלק חברת את ולעודד איתנו בור
״חשבוננו על !

 כמעט אלמוגי׳ לאוזני זו דעה כשהגיעה
 ״זוה• השתוממות. מרוב בפיו מלים היו לא

אמר. לגמרי,״ מוטעית דעה

ם י
ב ר ק ל ה □ ע דו כ » ה
ש הישראלי, הקהל זכה שעבר בשבוע

 מהר בקטע לחזות בבתי־הקולנוע, ביקר
 לתוך הוטל מגושם יצור :יומן־חדשות של

 אשר הדגלים, שני מתנופפים כשעליו המים
להופיע סיכויים כל כמעט להם היו לא

 הזמנת לפי שנבנה אניות, לתיקון • גדול
 בנמל־ליבק, הימה הישראלית הספנות חברת

 סיבת לנמל־חיפה. בקרוב יגיע גרמניה,
 ב־ נקנה המבדוק :הגרמני הדגל הופעת

כספי־השילומים.
 שג־ בין הקרב התנהל שבלב־ים שעה
 בישראל סער ברוח, המתנופפים הדגלים

 : במבדוק קשור הוא אף שהיה אחר, קרב
 הצפה המפלצת כי הכריז משרד־התחבורה

 ואופן פנים בשום חיפי׳ לנמל תיכנס לא
 מקומן התופס המבדוק הכנסת :הנימוקים

 להגדיל עלולה לנמל אניות, שלוש של
להש הכי, בלאו גם הגדולה הצפיפות, את
העבודה. סדרי כל את בית

 פירסם בכך, הסתפק לא משרד־התחבורה
 הממשלתי בית־החולים הנהלת של מכתב

 הפעלת כי נאמר בו־ לנמל, הסמוך רמב״ם׳
 תשבית בלתי־פוסק, לרעש םרותג המבדוק

מנוחח־החולים. את
ה ד כו ם. 300ל־ ע לי מן  והט־ המכתב פ

מנו את השביתו משרד־התחבורה של ענות
 בעלת — בונה סולל הימה• חברת של חתה

 הגיבה — זו בחברה העיקריות המניות
: היא טענותיה את פירסמה במהירות,

 שנה למשך רק בנמל יוצב המיבדוק •
 הגדול, המחפר לארץ יגיע אשר עד וחצי,

 ננול את יעמיק בגרמניה, הוא אף שהוזמן
מקום־קבע. לו ייצור הקישון,

 :בטל המבדוק יעמוד לא בינתיים •
 יחסוך פועלים, 300ל־ עבודה יספק הוא

דולארים. אלפי מאות למדינה
 לשוכני יפריע לא המבדוק של הרעש •

 להם משהפריעו יותר רמב״ס, בית־החולים
 לתלונותיו מתחת הנמצאים בבתי־המלאכה

שנים. מזה
התברר לסיומו: המאבק קרב השבוע

 (וגם במשרד־התחבורת השולטים הצ״כ׳ כי
 בונה שסולל חששו הבריאות), במשרד
 לש״ אותו תהפוך חיפה, נמל על תשתלט
 כי הבינו הם גם אולם למבדוק. כון־קבע

 בעונת לנמל, מחוץ המבדוק ישאר אם
 — לחלוטין יושחת החורפיות, הסערות
 עבורו ששולמו המרקים מיליוני ושבעת

 ברור כמעט כבר היה -השבוע לטמיון. ירדו
 שתתן לאחר — לנמל יוכנס חמבדוק כי

 משש, להוצאתו בטוחה ערבות בונה סולל
 כי ברור היה כן מסויימת. תקופה תוך

בדי : הראשונה בפעולתו הצליח המבדוק
והמפ משרד־התחבורה בין היחסים קת

ההסתדרותיים. עלים

מיעוטים
ה ל ל ט ושק* א ל מ ה

על אללה חושב בדיוק מח לדעת קשה

I

ליגק כנמל המכדוק
אדוס־זהוב = שחור + כחול־לבן

הכחול־לבן הדגל :זה בצד זה אי־פעם
 של השחור־אדום־זהוב ודיגלה ישראל, של

המערבית. גרמניה
ה הצף המבדוק היה המגושם היצור

הממ בידי נמצאים 10% .45% שחלקה •
 והון בנקים קבוצת בידי 45%ה־ שאר שלה,

ךםי.3
),20%( וואקום סוקוני : 30% יתר *•
).10%( אפו

881 הזה העולם

J?~*i ■>.**•* 4—י •
fU J

U  Jut ,yky  : Jft/ fK-fi u> j > ״ j i - l a
aij &״* iijLi Jf ffci / * * j Ma

! ■4U

! jut

. j  * *

>4 *-4 r *A ** ♦ ■/־<•־* J 
y j  ft,-* A* *f***,-4# <־»**#• A* a  •*n ■**

VU iAu y
■A- J  A* A

a׳׳ > VX* y *
*S'

/*■׳» ***** י*
A *A A 

***■ *-*
*A •>

JA* Of* A4
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ה לתיקון מלט הקצבת המקבל ראש־עדה
 אך הפרטיים. לצרכיו בו ומשתמש מסגד

 כך על חושב מה לגמרי נתברר החודש
הדתות. במשרד מסוים פקיד

 מועצה כשנתמנתה באה לכך ההזדמנות
בחיפה, המוסלמית לעדה חדשה מייעצת

 30,2 רוחבו מ/ 158 המבדוק אורך, *
 אניות, המים מתון להרינז מסוגל הוא מ׳.

 ולאפשר ריקות, בהיותן טון 7500 שמשקלן
תיקונן. את

ירוחם של הראיון
+ חליפה

 מוסלמי 3000 עניני את לנהל שתפקידה
 לשר־הדתות. כך על לייעץ והסביבה, העיר

היו הועדה לחשבונות •מסביב כשהתישבה
 דאג החמורים הצנע שבימי מצאה צאת,

 שקי 202 הקציב למוסלמיו, שד־הדתות
 בני רק לא מתפללים בו למסגד, מלט

 המבקרים תורכיים מלחים גם אלא המקום׳
 שקי במקום. היה עוד המסגד הנמל*. בעיר
 הנביא אותם העלה כאילו נעלמו, המלט

השמימה.
 מחברי אחד ענפה. בחקירה צורך היה לא

 עבד־אל־ איש־הסיגריות הקודמת, הועדה
לעצ אותם שהשאיל הודה קאראמאן, רעוף

 במחיר תמורתם את לשלם עתה הבטיח מו,
 הועדה אולם שנים. כמה מלפני הרשמי
 קארא־ את אילצה היא הסכימה. לא החדשה

האח המזכיר את גם פיטרה להתפטר׳ מאן
 מוחמד לידי עברה המעשית ההשפעה ראי.

 של מסוסל־שערות פקיד התקיף, בסטוני
 של ואחיו הממשלתית מחלקת־הבריאות

בסטוני. רוסטום ח״כ
 לא זו מהפכה והמתים. הערומים

 ד״ר משרד־הדתות, איש בעיני חן מצאה
 מהפכה, מישהו יעשה כבר אם הירשברג.

עצמו. הוא זה יהיה חשב,
 בבגק הקפיא הוא התמהמה. לא הירשברג

 היתר, שחוקיותו (באורח הועדה כספי את
 שר־ לסגן מוסלמית משלחה מפוקפקת).

פ־ד אמנם :הרבה הועילה לא הדתות
 ל־ המחלקה ראש הירשברג, על סגן־השר

 עם .במגע לבוא ודרוזיים, מוסלמיים עניני
 בא זה במקום אך עמה. ולהסתדר הועדה

 וניסה הועדה את החרים לחיפה׳ הירשברג
 כך העדה. עסקני שאר את נגדה להקים

 משרד מחפה בו המוזר המצב את יצר
שחיתות. מעשה על ממשלתי

 בהתכנס קפוא. החשבון היה עוד השבוע
 לא אל־אדחה׳ איד לחג החודש המוסלמים

הערו לעניים תרומות לחלק הועדי• יכלה
אללה. מצתת את בזאת הפרה מכל, מים

כ״אחר כהן
עוגות

סאעה״

 מחוסר : הממשלה מצוות את גם הפרה היא
 לא העדה, בעניני טיפול של אפשרות כל

 קברו, לעדה, חדש בית־קברדת להקים יכלה
החוק. לפי האסור במקום מתיה את

עתונות
ש ד ד״ ב ע ל מ ו ב ג ל

 עם כהן ירוחם נפגש הראשונה בפעם
 פאלוג׳ה, בכיס עבד־אל־נאסר גמאל רב־סרן
 נז־ו־ (ראיון החזית מפקדי לפגישת כהכנה

 נתהדקו מיד כמעט ).854 הזה העולם חד,
 בנו כשנולד עזים. ידידות קשרי ביניהם

 הפלמ״חאי כהן לו שלח עבד־אלנאסר, של
 של חליפה שביתת־הנשק ועדת באמצעות
 עוגות של חבילה בחזרה קיבל תינוקות,
משובחות. מצריות
 לשלטון גבה־הקומה הקצין הגיע מאז

 מדינתו, גורל את מעצב והחל במצריים
 המרחב. ילידי הצעירים שני עוד נפגשו לא

 דרישת־שלום ביניהם החליפו שעבר בשבוע
 סאעה אחר המצרי השבועון מיוחדת־במינה.

 מרכזי במקום פירסם אחרונה״) (״שעה
 עתון־ לפרונטפייג׳, כהן שנתן מיוחד ראיון
עבד־אל־ :הנושא הזה. העולם של האח

 א־שור מראש שקיבל ספק כל היה לא נאסר.
 וו בצורה וכי עצמו, נאסר •מטעם לכך

 קשר שוב ליעוד הישראלי העתון הצליח
 את לעורר אולי הידידים, שני בין חי

 יחסו על חדשה למחשבה המצרי הדיקטטור
לישראל.

 מיוחד תבלין נתנו קטנים פרטים שני
 מפרונט־ העתיק אחר־סאעה :האחד לדבר.
 | אשר עבד־אל־נאסר, של תמונתו את פייג׳

 מאחר־ לכן קודם אותה העתיק פרונטפייג׳
 I פירסם הערבי העתון :שני פרם ה.עסא

 על־ו| הישראלי, העתון שער את בהבלטה
המקומית״ ״המהדורה :בבירור רשום
 ד,גיע| לא עתון גליון שאותו לכך חיה עדות

■■)2 בעמיד (המשך

ה עם הנמנה התורכי, הציר לא אולם •
 הציבור של האנטי־כמורתי, החילוני, זרם

התורני.

 מופיע פרונטפייג׳ *
 לקוראיט מיועדת האחת

מעבר־לים. לקוראים

 מהדורות,! בשתי
השניה! ישראליים,


