
במדינה
 הצעד. בעצם תתמוך הישראלית המשלחת

 סדר־היום, על הבעייה את להעלות היווגית
 תסכים לא לדיון, הבעייה תועלה אם אולם

לפ עלול הדבר :קפריסין עם יוון לאיחוד
 ותורכיה. בריטניה עם ישראל ביחסי גוע

ל שתעניק בהצעה, רק תתמוך המשלחת
ב שלטון״בית של רחבה מידה קפריסין

ל מגמה תוך הבריטי, חבר־העמים מסגרת
יותר. מאוחר בזמן מוחלסת עצמאות

עמ על ההחלטה אפריקה. צפץ •
 אשר אפריקה, צפון בעיית כלפי ישראל דת

 האסיאתי־אם־ הגוש ידי על בעצרת תועלה
 מעוניין משרד־החוץ נתקבלה. טרם ריקאי,

 בצרפת, שגריר־ישראל עם בדבר להתיעץ
ארצה. לבוא הוזמן אשר צור, יעקב

ב גולמת ומורכבת, עדינה הינד. הבעייה
 ומדיניים. מוסריים אינטרסים של מאבק חובה
 של בשיחרורם ישראל תומכת כלל בדרך
 זה במקרה אולם זרים. מעול שונים עמים

 להיות אפריקה בלאומני־צפון התמיכה עלולה
יש יחסי את לקלקל עשויה היא : לרעתה

 על הערבית הליגה את לחזק צרפת,—ראל
 וסונים מרוקו — מדינות שתי תוספת ידי
 צפון־ יהודי של מצבם את להחמיר —

אפריקה.
 אנשי קיוו ביותר עדין היה שהמצב מכיוון

 ה־ המנהיגים בין ומתן שהמשא משרד־החוץ
ב יתקדם צרפת ממשלת ונציגי טוניסיים

הצר שהמשלחת לכך יגרום ניכרת, מידה
 מ־ הבעייה את להוריד תבקש באו״ם פתית

ב ישראל תתמוך כזה במקרה סדר־היום.
הצרפתית. הצעה

 הבינלאומיים הלבטים כל אף על אולם
 בהירה החוץ משרד בדיוני האווירה היתד,
נש באו״ם ישראל לנציגי הרגיל. מן יותר
 קל הכל, לאחר :למדי נעימה עצרת קפה
אחרים. של בצרות לדון יותר

שק המ
ס די ב בדו ח די

 לראווה להציג נוהג סוב איש־עסקים כל
 מוגלני־ אריה המעולים. מוצריו את דווקא
 ב־ רייון אמריקן מפעלי־המשי מנהל צקי,

 אולם סוב. עסקים איש היה פתח־תקווה
 והתעשייה, שר־המסחר ביקר כאשר השבוע,

 לפניו הוצגו במפעלי־המשי, ברנשטיין, פרץ
למחצה. מקולקלים מטושטשי־צבע, בדים רק

תחילה. בכוונה השר בפני הוצגו הבדים
הת על סיפרו עצמם, בעד דיברו כמו הם

ב פעלו בראשית ולבטיו: המפעל פתחות
 רב זמן עבר לא אולם נולים. 12 רק מקום

 קנה אמריקאי, הון לגייס הצליח ומוגלניצקי
ב השני למקום הגיע אוטומטיים נולים 48

 למקום לעלות שאף אריגי־משי, בייצור ארץ
הראשון.

 של מפעל-המשי הדוק. שיתוף-פעולה
ב הראשון: למקום ■עלה לא מוגלניצקי

 שעבדו זקס, משי מפעלי עמדו זה מקום
 —. ארגמן עם הדוק שיתוף־פעולה תוך

 מו־ בארץ. היחידי המשוכלל הצביעה מפעל
 וה־ הצביעה לשירות הוא אף נזקק גלניצקי
מ אלף 60 קשות: סבל ארגמן, של הדפסה

 שנמסרו אריג, של מטרים אלף 80 תוך
לגמרי. הושחתו להדפסה,
פעו את פעל המקולקלים הבדים מראה

 היסה נדהם, והתעשייה המסחר שר לתו.
 לו לאפשר מוגלניצקי של לבקשתו אוזן

 מארצות- משוכללות הדפסה מכונות להביא
 ידע הוא משלו. מפעל־צביעה להקים הברית,

ה לאזרח תאפשר המפעל הקמת כי היטב
במחי יותר טובים אריגים לקנות ישראלי

על מהלומת־מוות תנחית יותר, זולים רים

הארץ
פסו וצניעות גרוטאות־ברזל למכירה

(דבר). לה
תל־אביב. רביש, ישראל

ה הרווקות איגוד אל לפנות נא
צעירות.
(ה נתקלח החוצה שהתפרץ הגאז

ארץ).
בני־ברק. שדה, עוזי

 בשרב אנחנו, גם ויכולנו הלוואי
הזה.

 שנפגעה תושבי־העיר את מפנים
(מעריב). ברעל

חיפה. שטייר, דוד
 זז־ חיילים ־אלף15 הוזעקו למקום

במשאבות־קיבה■ מושים

השכנות. הארצות מן האריגים הברחת

כספים
ה ב ה סי ב רו •ותר ק

כא לגוף־אדם. דומה ימינו של *הכלכלה
 כולו הגוף חש מתאי־הגוף, אחד נפגע שר

כאבים.״
 ה־ של זו אימרה כי היה דומה השבוע

נת רמואלסון, פרוכסוי האמריקאי, ר^כלן
 חופי־ ליד הארץ, מן הרחק בישראל. אמתה

 על רעמו תותחים ענני־סערה. נתעבו סין
 חלפו הלאומנים הסינים מפציצי קמוי. האי

 הורגשה בזמן ובו — העממית סין בשמי
 : התל־אביבית בבורסה רגילה בלתי תנועה

 רב, זמן מזה בשפל נמצא אשר הסובריין,
 ה־ היחידה. ל״י 25,5ל־ הגיע לעלות התחיל
 הזהוב, אחיו בעקבות הלך הירקרק דולאר

היחידה. ל״י 2,55ל־ קצר זמן תוך עלה
 לפי העלייה את הסבירו אנשי־הבורסה-
 בכך, ספק הטילו אחרים שיטת־סמואלסון.

 בסיבה הזר המטבע בשער העלייה את תלו
 על הממשלה המלצת : יותר קרובה אחרת,
הד על והשמועות הממלכתי הבנק פתיחת

 אולם חדשים. ישראליים כסף שטרות פסת
 השער : העובדה את שינו לא ההסברים כל

עלה.

מזון
תג ת ה ב ש הו
 בערב־החג החגים מתחילים העולם בכל

 הסתיים בישראל במוצאי־החג. ומסתיימים
ראש־השנה. ערב דווקא במינו מיוחד חג

 או חג־הסוכר, לכינוי ראוי היה זד. חג
כא ,1954 בפסח התחיל הוא חג־ד,צרכנים.

 1200 על הועמדה מנת־הסוכר, הוגדלה שר
 גיל עד לתינוק גרם 500 בתוספת לנפש, גרם

ש לאחר אפילו הוקטנה לא המנה שנתיים.
 לאבילת עברו מצות, לאכול האזרחים חדלו
רב. תמהון שעוררה עובדה — חמץ

 טיב לתמוה: מה על היה לא למעשה,
 ביותר, גרוע היה המוגדלת הסוכר מנת

לאז מד, פיצוי לתת רצה ומשרד״ד,קיצוב
והלח. הכהה אוכלי־הסוכר רחים

 פיצויים לתת מוכן היה לא האוצר אולם
 את גם הגדילה מנת־הסוכר הגדלת לאיש:

וה משרד־המסחר על לחץ הוא הוצאותיו.
 קוצצה השבוע :פרי נשא ולחצו תעשייה,

לנפש. גראם 200ב־ מנת־הסוכר
 חגם השבתת על קשות מחו הצרכנים

וה המסחר משרד אולם החג. בערב דווקא
ש מי :חגיגית תשובה להם השיב תעשייה
בפורים. ישתה אל ימות־השנה בכל משתכר

שייה תע
שק ד׳ ו סו
 התעשייה שיווקה אשר סוגי־הנשק, בין

 נמנה לא לחוץ־לארץ הישראלית הצבאית
ב השבוע נתגלה אשר אחד, סודי נשק

אייזנברג. יעקב על־ידי מקרה
 הגיע המדרדר, זקן־הנחושת בעל אייזנברג,

 ביי התהלך מארצות־הברית, מכבר לא זה
 משי. וכתונת טרופיק מכנסי כשלגופו ידידיו

 הדליק ריחניות, קיימל סיגריות עישן הוא
 ששכנו אמריקאיים, גפרורים בעזרת אותן

חשופות. בנערות מעוטרת בקופסה
 יעקב החליט הקופסה, התרוקנה כאשר

 ניגש הוא ישראליים. בגפרורים להשתמש
 פרוטות 25ב־ כחלחלה קופסה קנה לקיוסק,

ה במעטה גפרור שיפשף ותקילין, טבין
זרחני.

 ניצוצות למדי. חזקה היתד, ההתפוצצות
 אחריהם השאירו חולצת־המשי, על ניתזו
.45 קולט של כדור פגיעת אחרי כמו נקב,

 : נתכעס חומר־הנפץ של קורבן־ד,ניסוי
חול ומקבל תביעה מגיש הייתי *באמריקה

 אבל יותר. טובה אפילו אולי — חדשה צה
 הרי — לתבוע מי את יודע איני כאן
כתובת!״ כל אין הקופסה על

ב צורך אין כי לו הוסבר כאשר אולם
מונו מפעל רק יש ובישראל היות כתובת,
במק נרגע גפרורים, לייצור אחד פוליסטי

 מבין אני *עכשו : חמוץ בחיוך אמר צת,
 כה ומחירם גרועים כה הגפרורים מדוע

גבוה.״

ם י
ד ר * n( ה*ם עד ה iD
לרגע ומלחים פועלי־נמל הפסיקו השבוע

 ויפה־ גבוה גבר כשראו עבודתם את קט
 עיניהם שיפשפו הם הנמל. לשטח נכנס תואר

 אותו כי חולמים. אינם אם להיווכח כדי
זאת. בסביבה רב זמן נראה לא גבר

לפ שהפכה הגדולה, שביתת־ד,ימאים אחרי
 וגרמה ראשה על הארץ את שנים שלוש ני

 ישראל, במדינת הראשונות למד,ומות־ד,רחוב
 בהדרגה הוחזרו והלאה) 734 הזה (העולם

נו ההסתדרות מנהיגי לים. המרד פעילי כל
נש המורדים של חוט־השדרה כי לדעת כחו

 אישית. בהתנקמות מעם עוד ראו לא ברה,
 הקצין־ :הכלל מן הוצא אחד איש אולם
 של הראשית ימי אליל אשל, נמרוד השני

ימי. חרם עליו הוטל השביתה.
 משה של קרובו אשל, האהוד. גן־העדן

 בשרות נעוריו, משתו־ בים שגדל שרת,
 לא הישראלי, וצי־הסוחר ההעפלה הפלמ״ח,

 עבודה מצא הוא הגזירה. עם בלבו השלים
 בצריף ברכה, היפהפיה, אשתו עם חי כגנן,

 האליל מול תל־אביב, ביד־אליהו, אוסטרי
 אה־ *אייק״ רב־החובל השביתה, של השני

 האבוד, גן־העדן לים, הגעגועים רונוביץ.
ל ויותר יותר התמסר הוא בו. כירסמו

 עד קיצוני, ויותר יותר נעשה פוליטיקה,
מפלגת־סנה. של מעמודי־התווך לאחד שהפך
 הוא לים. שאיפתו על ויתר לא זאת בכל
ה לשלב עד הגיע בהסתדרות, משפט הגיש
מסכי ההסתדרות : ההחלטה ביותר. גבוה

 על לכפות יכולה אינה אך לים, שיחזור מה
 מי : אשל התמרמר להעסיקו. שוהם חברת
? ההסתדרות נציגי לא אם בשוהם, קובע

תל ועוזרו כהן תובע
הגב על טפיחה סכין, במקום

הע עתיד חברת הבעיה. נפתרה החודש
 של תפקיד שוב שקיבל אשל, את סיקה

ה בורכרד. ריכרד א/ק סיפון על קצין־שני
 חזר שנים, שלוש של הפסקה אחרי שבוע,
 לפני שנולדר ילדה של אביה עתה אשל,
 נקודת־ זאת היתר. לתפקידו. חדשים, כמה

הגדול. למרד הסמלית הסיום

שת קסטנר פר
ה ע ד צ פני ה דו־קד־ב ל

 של הסיכומים נידחו שוב שעבר ה׳ ביום
ה נוסף. לשבוע קסטנר־גרינוואלד משפט

 : ד,סניגוריה מצד בקשת־הדחייה באה פעם
בצי — אדיבה הזמנה קיבל תמיר שמואל

יצ מאת — ושוב הלוך כרטיסי־טיסה רוף
 בשווייץ אצלו לבקר נתבקש שטרנבוך, חק

האורתודוכ הרבנות של בארכיון ולחטט
 יהדות של בפעולות־ההצלה הקשורה סית

 ימצא תמיר כי בטוח היה שטרנבוך אירופה.
מאד. עד מעניין חומר

 ל־ נראו לא הדחיה את לקבל הסיכויים
ב תלוי היה הכל :ביותר מזהירים תמיר

 הכריז אשר כהן, חיים התובע, של הסכמתו
 ובאישורו בסיכומים, להתחיל מוכן הוא כי

הלוי. בנימין השופט, של
 היה כהן חייב בנעימים.״ *תכלה

 מיד, הסכמתו את נתן ונדיב, אדיב הפעם
הפסקה לאחר השופט. של לאישורו חיכה

 ל־ הלוי גם הסכים הסתייגות, של קצרה
 של שפע בידו היה אמנם נוספת. דחיה
 סרטי־כל עמודי 2000מ־ למעלה — חומר

 מעוניין היה הוא אולם — מוצגים 300ו־
האמת. בכל

 נתן סתמית, בהסכמה הסתפק לא כהן
 המסמכים כל את לסדר דחוסות הוראות

ב ועוד — תמיר של לנסיעתו הדרושים
ה דרכונו את הסניגור הניח היום אותו
 טפח ממנו בהיפרדו בכיסו. ומוחתם חתום

 בנעימים.״ ״תבלה : ואמר גבו על התובע
לבבי. בחיוך השיב תמיר
 שת• לפני האחרונות, ההצדעות אלו היו
 בטענות איש סכינים לתקוע יגשו שניים
רעהו.

דרכי־אדם
□ ש ב אינו ה שו ח

 בבית־ בפעם פעם מדי מופיע היה הוא
 למשפטים, מאזין התל־אביבי, משפט־השלום

 הפק־דים עם משוחח לאולם, מאולם ■משוטט
 המוצק, גופו את הכירו הכל והנאשמים.

שהס קצרות־הרואי, ועיניו המקריח ראשו
 איש אולם עגולים. משקפיים מאחורי תתרו

 לשמו, נשאל היה כאשר שמו. את ידע לא
 חשוב. אינו ״השם בפשסור.: משיב ד,יד,י
אדם.״ אני

 עמד בבית־המשפט, מביקוריו אחד בעת
 לקנות כסף לו היה לא אולם להשתחרר. גנב

רצ לא המשטרה לתעודת־ד,שחרור. בולים
 שילם לירה. הוציא האלמוני לו. להניח תה
 לקח המשוחרר הפושע הבולים. דמי את
 להחזיר הבטיח האיש, של כתובתו את
הכסף. את ,לו

בבית והופיע האיש שב שעבר בשבוע
 הלירה כי בחיוך לפקידים סיפר הוא ר,משפט.

 נאשם הובא ברגע בו לו. הוחזרה לא
 הוטל עתה הגנב. אותו זה היה לאולם.

 להאסד או קנס, לירות 20 לשלם עליו
 פרוטה. אף היתד, לא בכיסו ימים. לעשרה

 להעביר שרצו השוטרים את עצר האלמוני
 לירות, עשרים מכיסו הוציא לכלא׳ הגנב את

 מאמין הוא כי אמר הוא הקנס. את שילם
 הקרוב בזמן לו יוחזרו לירות ואחת שעשרים

ב-ותר.
 החליפו הפקידים מוכה־תמהון. היה הגנב
מלאי־ספק. מבטים

אורחים
שיס ס אנ סי ס ר סו *

 אנשים של במזל נולדה ארונין ברתה
 ישבה באנגליה, בילדותה, עוד מפורסמים.

 סיפורי־ שמעה אש, שלום של ברכיו על
מאו וייצמן. וחיים נורדאו מקם מפי אגדות

ו לארצות־הברית עברה כאשר יותר, חר
קש את ניתקה לא ניו־יורקי, לפרוון נישאה

 במסעות הרבתה היא העולם. גדולי עם ריה
 בר־ עם והתכתבה שוחחה אירופה, פני על

 עם ידידותיים מכתבים החליפה שאו, נרד
צ׳רצ׳יל. ווינסטון
וב בהתכתבות הסתפקה לא ברתה אולם
 מאמרים לפרסם החלה עצמה היא שיחות.
וסוצי ציונית בפעילות הצטיינה ושירים,

 ניו־ מדינת וודמיר, מושב־ בעיר אלית
יורק.

הת האחרונות בשנים חדש״. *אדיפון
 איש־ עם ארונין ברתה של קשריה רופפו
 ידועי- אישים שני הסיבה: הרחב. העולם

 משפחתה בתוך — אליה קרוב צצו שם
 כמשוררת הצטיינה ג׳וי, איזובל בתה ממש.

 רבות. טלביזיה תוכניות ערכה ומלחינה,
 אלים, ג׳סרי בנה, הצטיין יותר עוד אולם

האדרי של העולים הכוכבים לאחד שהפך
האמריקאית. כלות

 י'שיאו הגיע ארונין ג׳פרי של פירסומו
 ספרו לאור שיצא לאחר האחרונים בחודשים

ה פיתח זה בספר והאקלים. האדריכלות
 כי קבע מהפכנית, תיאוריה הצעיר אדריכל

ומ מסויימת תוכנית לפי הבתים ייבנו אם
 צורך כל בהם יהיה לא מסויימים, חומרים
 תהיה מידת־החום קירור: או חימום, במתקני

השנה. ימות כל במשך יציבה
 והבלתי־מקצועית המקצועית העיתונות

ב ג׳פרי את כינתה התלהבות, מלאה היתד,
הר לערוך הוזמן הוא חדש״. ״אדיסון שם

הו בטלביזיה׳ הופיע ברחבי־העולם, צאות
יפות־גיזרה. כוכבות ידי על הקהל לפני צג

ה מן התעלמה הספר, הוקדש לה האם,
ל מופנים היו מאמציה הרעשנית. פרסומת

זקוקה ישראל כי ידעה היא : אחר כיוון
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