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בין והירמוק הירדן מי חלוקת :שליחות
).902 הזה (העולם המרחב מדינות

המח אחרת. כפפות הגברת אותה
 מינוי למשמע אחד כל של הראשונה שבה

 המתאים האיש נתמנה הפעם כי היתד. זה
 המים בעית לפתרון כי המתאים. לתפקיד

 ג׳ונסטון שחצה לאחר אולם חזון. דרוש היד,
 החזון את איבד פעמים, שלוש האוקינום את

 במהירות החדש בעולם התאקלם והיוזמה,
קולנועית.
 כך על ג׳ונססון דיבר הראשון בביקורו

מר במסגרת להיעשות צריך המים שפתרון
 לו, לכשהוגשה בלבד. בישראל לא חבית,

מר ישראלית תכנית השני׳ ביקורו בעת
 ניצול את גם הירדן על נוסף שכללה חבית,

הח שבלבנון, הליטאני של המים מקורות
 להיות עליה אך מרחבית, היא הבעיה כי לים
 התאים הוא וחסכונית״. ״ריאליסטית גם
 בזו פעמים, שלוש הציג לתנאים, עצמו את

אחרת. בכסות התוכנית אותר, את זו, אחר
לבי שעבר בשבוע ג׳ונסטון הופיע כאשר

 האחרון, קיווה שהוא וכפי השלישי, קורו
 שינויים בה הכניס הישנה׳ בתכנית לדון חזר

בלבד. מעסים
 בבוקר ה׳ ביום שהחל עצמו במשא־ומתן

 ב׳, וביום א׳ ביום למחרת, ונמשך בירושלים
 לאט עבר ובתל־אביב בירושלים לסירוגין,
לפול מדיני מוויכוח כובד־המשקל ובהדרגה

אפ משקעים, מים, כמויות סכני: מוס
חקלאיים. סיכויים אגירה, שרויות
 הישראלית המשלחת בראש ? יפקח מי

 לצדו אשכול, לוי האוצר שד עמד בשיחות
 במשרד- ארצות־הברית מחלקת ראש עמדו

 בלאס, שמחה מימאי הרצוג, יעקב החוץ,
 מנהל וינר, אריה לישראל, המים תכנון מנהל
 של הראשי והמהנדס ל כתה״ ההשקאה אגף

 מחלקודההחיש־ מנהל וייץ׳ ורענן מקורות,
היהודית. הסוכנות של בות

:לדיון שעמדו העיקריות הבעיות
 וב־ בירדן האפקטיביות המים כמויות •

ירמוק.
העיקרי. המים מאגר מקום •
וחלוקתם. המים על הפיקוח •

הישרא הגישה בין העיקרית ההתנגחות
 כמות בעיית על נסבה והאמריקאית לית

 כמות, הציעה האמריקאית התכנית המים.
 בצפון שטחים השקאת אלא תאפשר שלא

 קיום הציעה כן הנגב. להזנחת תגרום הארץ
מ שישלול דבר — בכנרת מרכזי מאגר

 הירדן מי להעברת האפשרות את ישראל
 השיטה שהיא בגראויטציה, ולנגב לדרום

 גם דרשו האמריקאים ביותר. החסכונית
 בבית־נטופה. מרכזי מאגר קיום על ויתור

 של האמריקאית התוכנית כי ברור היה
 ויד לישראל משותף מרכזי מאגר הקמת

 פיקוח של חדשה בעייה תעורר ארצות־ערב
צד.. לכל שיוזרמו המים, כמויות על

ה הציגו ג׳ונסטון, של תוכניתו לעומת
 הכל־אר־ תוכניתם את הפעם גם ישראלים

מדרום מי־הירדן של חלק הטיית :צית
 שתימשך פתוחה, לתעלה בנות־יעקוב לגשר

 יועברו משם בית־נטופה. של המאגר עד
לנגב. בצינודות־ענק המים

הסי התרחקו כן השיחות שהתקדמו ככל
 ביום שהחל הישיבות מערך לפתרון. כויים

 של בביתו מסיבת־קוקטייל ביטול עם ה׳
סדי הממשלה, ראש משרד של הכללי המנהל

 שהחלה שיא בישיבת ב׳ ביום נסתיים קולק,
 כמעט נסתיימה חצות, לאחר דקות עשרים

 בעת החלטה. כל קבלת ללא כן אחרי שעה
 מנדלבאום, שער ליד צנועה חגיגית פרידה
 נוסף מבט המיוחד, האמריקאי השגריר העיף

 בוקר ערפלי העטופה העברית בירושלים
 את העלה לזרוח, שהוסיפה ובשמש דקים
 השתיקה את קל לרגע שבר המצודד, חיוכו

 ימים, כמה בעוד ״אחזור שלו: הדיפלומטית
מקווה...״ אני ואז

 ביקורו בעת גם בכך: ספק הטילו רבים
 לא אך המלים, אותן את ג׳ונסטון אמר השני
לוואשינגטון. מקהיר נסע חזר,

שיה תע
אדיר בן־בדית

 להקים מולל־בונר, חברת החליטה כאשר
 הזה (העולם עכו בקרבת הפלדה קריית את
 ותקוות התלהבות מלאים מנהליה היו ),898

 המסחר משרד מומחי אולם העתיד. לגבי
 כל גילו, לא יותר, מפוכחים היו והתעשייה
 קריית־ הקמת היתד, לא לדבריהם התלהבות.

 חיסכון כל יהיה ״לא : כלל כדאית הפלדה
 הנהוג הגבוה, ושכר־ד,עבודה זר, במטבע
והפלדה.״ הברזל מחירי את ייקר רק בארץ,

הממ על סולל־בונה לחצר, כאשר החודש,
 מפעלי״ להקמת כספי סיוע דרשה שלה,

 לבין שבינה הריעות חילוקי הפכו הפלדה,
 גלויה. להתנגשות והתעשייה המסחר משרד
 דרשו סיוע׳ למתן התנגדו המשרד אנשי

 כדאיות של נוסף חישוב תערוך שסולל-בונר,
 זאת, לעשות סירבה סולל־בונח המפעלים.

 תוכנית את אישרה כבר הממשלה כי טענה
ה את להעביר הסכימה אך קריית־הפלדה,

הממשלתית. לשכת־ד,ייעוץ לידי עניין
 ליישב •מנסה לשכת־ד,ייעוץ בעוד השבוע,

 בן־ברית סולל־בונה מצאה הסיכסוך, את
לחברת־ד,שילו הורה משרד־האוצר אדיר:

 (למעלה מארקים 42 של ״פיקדון״ לקבל מים
 שתובא ברזל, סונה כל על דולאר) 10מ־

הסכם־השילומים. במסגרת לארץ
 זו הוראה בין קשר כל היה לא לכאורה

האמי כוונתו אולם קריית־הפלדה. לסיכסוך
 ה״פק־ : ברורה היתה משרד־האוצר של תית
 הברזל עבוד תשלום לתוספת ייהפך דון״

 לו יאפשר לא מחירו, את ייקר הגרמני,
 הקמת בונה. סולל של בברזל להתחרות

 עירגול־הברזל מפעל וביחוד — קריית־הפלדה
הכל. לאחר כדאית, תהיה — שבה

חיפה
האחרון המשלט

 התחזקה המדינה לקיום הראשונות בשנים
 ממועצת הפכה כי עד חיפה פועלי ■מועצת
של תחומי אדירה. לקיסרות צנועה עובדים

כב ועד אתא של הנולים מן השתרעו טונה
 הים. ועד הכרמל מן נשר׳ של המלט שני
 אי־תלותו על שמר אחד אחרון משלט רק

עוב אשר נמל־חיפה, : הכוח רבת במועצה
 הכל- המדינה עובדי איגוד על השתייכו דיו

ארצי.
גם חיפה פועלי מועצת הסתערה החודש

 ושהוסיפו במצריים, שצולמה תמונה •
 למטה נסים, את בארץ בפוטומנטג׳ עליה

אליהו : ומשמאל מימין הקיצונים מימין.
אנקורי ואברהם

 :ההסתערות מגמת האחרון. המשלט על
 של נפרד איגוד להקים העובדים, את לפצל
ב למועצה כפוף יהיה אשר נמל, פועלי

מישרין.
 פנה כאשר נפתחה הראשונה התקפת־המחץ

 המועצה, מנאמני המורכב עובדי־הנמל, ועד
 להשוות דרש לנדמן, עמוס הנמל, מנהל אל
 תל״ נמל עובדי של לזד, העבודים שכר את

 :תואנה רק היה המשא־ומתן אביב־יפו.
 איש לנדמן, כי מראש ידע הנמל עובדי ועד

 ממש' שכר העלאת להשיג יצליח לא מפא״י׳
הצ״כי. רד־ר,תחבורה

 הוא כי הודיע לנדמן הצליחה. התואנה
 של שכרם הקפאת :דבר לעשות יוכל לא

בש איים הוועד בעינה. תעמוד פועלי־הנמל
 הודיע התערב, עובדי־ד,מדינה איגוד ביתה.

 מצא הוועד אולם לשבות. ירשה לא כי
 להפסיק הנמל עובדי על פקד הוא : עצה

 על רטנו הפועלים נוספות. שעות לעבוד
להוראה. נשמעו אך הנוספת, הכנסתם הפסד

 השתדלו בינתיים היטב!״ ״חישבו
 לם־ הציבורי הרקע את להכין דברי־הוועד

 את כינסו הם ,.עובדי־ד,מדינר מאיגוד רישה
 ,עובדי־ד,מדינר איגוד כי הכריזו העתונאים,

הס הנמל, פועלי של לאינטרסים דואג אינו
 עובדי של שכרם בין ההפרשים כי בירו

 מגיעים תל־אביב־יפו נמל ועובדי נמל־חיפה
 מלציין נמנעו הם ל״י. 80 עד ל״י 30ל־
 גבוהות בדרגות רק קיימים אלה הפרשים כי

 שכר את יעלה החיפאים דרישות מילוי וכי
ל״י. 12 של במאכסימום הפשוטים הפועלים

 המכרעת. לפעולה מוכן הכל היה עתה
 חיפה נמל פועלי הפסיקו שעבר ה׳ ביום

 נתכנסו שעות, שלוש למשך עבודתם את
 מראש. נקבעה הנואמים רשימת לאסיפה.

 מאיגוד בפרישה הצורך על דיברו כולם
 !אותנו מייצג הוא ״אין : עובדי־המדינה

!״ חיפה פועלי מועצת רק מייצגת אותנו

 רבים נרתעו ההצבעה, שעת בהגיע אולם
שהורמו האצבעות :המכריע הצעד מפני
 ההסתערות כי היה דומה ביותר. דלילות היו

נכשלה.
 וועד מזכיר ברץ, אברהם המצב את הציל
 הכריז רגליו, על קם הוא הנמל. פועלי
 ! היסב חישבו ! ״חברים : רווי.איום בטון
״גורלית החלטה לקבל עומדים אנו !

 אחד כל זו. אחר בזו הידיים הורמו הפעם
 שאל כאשר שכנו. יד מורמת אם הסתכל

 רק הורמו הפרישה׳ להצעת מתנגד מי ברץ
 רצה לא איש נמנעו. האחרים ידיים. שש

מיוחדות.* ב״עבודות לזכות
ההח על הראשונות הידיעות הגיעו כאשר

 המשרד מיהר התחבורה, משרד לאוזני לטה
 היה אולם העובדים. מדרישות חלק למלא
 כיבושו כי ברור היה :מדי מאוחר כבר

 ימים תוך יבוא האחרון המשלט של הסופי
ספורים.

אדם דרכי
בניה ושבנות אסתר

הש כל קיבלה ולא כמעט הקטנה אסתר
 :חשובות עובדות שתי ידעה היא אבל כלה.

גור שנים אלפי לפני כי ידעה היא ראשית׳
 בה מצריים (אותה ממצריים אבותיה שו

 זבת ארץ מצאו משפחתה), עם התגוררה
 למדה היא שנית, ישראל. את — ודבש חלב

 למשפחות רק ברכתו אר. מעניק אלוהים כי
גדולות

 אבל דברים. וכמה כמה עוד למדה אסתר
 כאשר מהם. התעלמה או אותם, שכחה היא
 לממתקים חמשת בית למנהל נישאר, היא

 לא ויפה־התואר, העשיר אנקורי, יעקוב
 החלב זבת הארץ על לחשוב פנאי לה נותר י

 בנים חמישה ליעקוב העניקה היא : והדבש
 — ושמעון חיים׳ ■משה, אברהם, אליהו, —

חנה. אחת, ובת
ה חזרה אחר חתונות. ושתי מוות
 מלחמת־העצ־ פרצה : עצמה על היסטוריה

 למולדתם ויצאו שבו מצריים ויהודי מאות,
 ויעקוב אסתר צרפת. דרך הפעם — הקדומה
במעברת־תלפיות. עיר־הקודש, בשערי התישבו

 ש־ ,עובדות כמה אסתר גילתה במהרה
וה החלב את :למדה אשר כל את סתרו
 תנובה, באמצעות רק להשיג היה אפשר דבש

 בלל נטו לא הסוציאלית והעזרה ואלוהים
שהש יעקוב, גדולות. משפחות לבעלי לעזור

 לעבוד נאלץ היה במצריים, הונו כל את איר
 בל- משכורת קיבל בעיריית־ירושליים, כגנן

וה הטובים החיים על התגעגע תי־קבועד״
הסת־ השינוי הפירמידות. לרגלי מאושרים

>72 בעמוד (המשך

הת סרן כי בעקיפין, לי, נודע
 שד,תכתבו אחרי פקידת׳, עם חתן
 בתחילה: שידעו מבלי מדורי, דרך
 חלק' לי וגם היות רעותו. על איש

 במזל אותם מברכת אני בשמחה,
טוב.
סימני-היבר כרי

מרת )903/426( 16,5 בת נערונת או
 בהחלט. רגילה שהיא בגלוי עצמה על

ת. תלמידת עי פ במיוחד מתענינת שבי ס ב
מנים (כולל רות  על רדיו זעירים), רו
ריו, כל שבצים, תיאטרוז, מדו  ובמידה ת

ע. נם יותר מועטת לנו הבת היא בקו  או
קה, מאד סי  מתיימרת איננה אולם מו

 לא ,,דנילה״ שהמילה כדי רבות■ להביו
ה היא תטעה. פ סי  איננה בעצם כי מו

ערת, ם כל עם מכו תוני  רצונה אלה, נ
ם עם להתכתב י  לא ־'.'.20 בגיל בן/

מוך די, ולא נ ת שיתעניו בלונ  בהלק לפתו
ם מן שאי  נזתענינת. עצמה היא בהם הנו

עדיפה. היתה היא ך מ תו טי, רנש מ ריו ט  פ
הנליל. מן או הנגב, מז בתור אולי,

בעצם מבוגר, יותר
א )903/427( י  15,5 בן עול-ימים הו

א הטועז ש שהו ר עצמו את מרני  מבונ
א יותר. הרבה1 ם מתעניין, הו  רבים כרבי

קה, אהרים סי ספרות במו וקול תיאטרון .
ע.  לנערה, ביחס פרטים ציין לא הוא נו

ם. לקבל רוצה היה ממנה ט מכתבי שו  פ
להתכתב• רצונו את הביע

גרגרים חמישיזדעל
רי .. מספר מאחו  מסתתרים )963/428( ה

שה י צעירים חמי שים 18־19 בנ  הםחס
ת חמש ר כדי בנו צו  עליהן חברה. לי

ת להיות שבו  בוגרי הם רבתי. חיפה תו
תיכוניים מקצועיים בתי-טסר ומסיימי  ו

שיך ורצון מגמה ובעלי ם. להמ די מו לי - 
ם הם מרי ה כי או כנ ס שותף ה  שלהם המ

ם, בעלי היותם עובדת היא מצו נלנלי ו
ת יירים שרונו ה בכ ם על ננינ  שונים. כלי

 להיות שעליהן הנערות מציירים. נם הם
ת חייבות אינן 16,5־17,5 בניל חב לחיו
ם הם דוקא״ רות כני תב להתמודד מו  בכ

ת נם פו ש ת. ב שונו

חד-הם וחברות אחכה
אי חיפאי, כונ )903/421( 20 ובן מ

עת באהבה מאמין ך הנוב תו ת. מ  חברו
הו, חסבורה לנערה. מבטיה הוא מו  כ

ת. עליה הכלל. מן יוצאת חברות  להיו
ת ורק אך כד. לשם .16־19 ב

א לו. אשר  , רציני, שהוא טוען הו
הב ועמ סלוניים ריקודים הברה, חיי או
ט. מיים, ר פו ע טיולים, ס לנו תיאט קו

בן, — רון מו כ כו׳. ו ו
שי םנו2ב א החופ  ריקודים מלמד הו

ם. .! סלוניי

שלו בטווח לא
 בן ושקט, נאה נבה־קומה, חיפאי, עוד

תב שהוא טוען )963/430( 21  אלי כו
שום ת עניו לגלות הצליח שלא מ  בבנו
ח הרבות ת את שלו. שבטוו תכונו האי ה

א דיאליות ת נןר,ווח הו לו  נאה בנערה לנ
פי בעלת ,16־19 בניל ותמירה גבוהת  ' או

ח, ת. שיחה בת שתהיה נו איל מענינ  הו
א והוא ם שונ סי בו טו  רוצה היה ,או

חיפאית. שתהיה

 הם נעורים הם - נעורים
נעורים
להת רוצה )903/431( 17 בת נתנייתית

ם .19 בן צעיר עם כתב שו  שהיא מ
לה נערות כי סבורה ת הן בני חו ת פו  מ
שכלן  דבר הנערים. מן יותר הרבה ב

ר לא שנוכחה תו די מ ה ספ לוני כו סי  ס
ת אם כי מודרניים, תבוננו ה  בהתנהגותם מ

ת היא ובכלל. הספר בבית ענ הנע כי טו
 ״תינוקות״• הם בנילה רים

ד להסיק לכם אל כ  נערה שזוהי מ
 •״ומרת היא הינון. דמות ובת רצינית
ת שהיא הב שתולל. או ריקו חברה, לה

תם וכל ועממיים, סלוניים דים הדב או
מ עליהם קוראים שאנו הנדושים רים ב

צב אותי והמביאים דורי. ש. של למ או  ; י
לדעתה.

שנות איו כי אומרת היא  המצב, את ל
נעורים. הם נעורים
ת הערה בפני פי סו לו  אני כד, כל פי
שי. את מרכינה רא

---------ר ביצר
 בין כי סברתי תמיד — :חיה׳לה

ח הרבים הספרים ס ש ״כיצד נו  לרכו
 חיה צריד בחברה״, ולהצליח ידידים

סיף ד אחדים עוד להו צ ר כ״כי מ  לו לו
א לא תר״, לבו ב1לע ״כיצד או יו  חבר ו

״. ולעבור אחד שני ל
ם כללים ואין היות מי סכ  לענינים מו
 פעמיים או פעם סרבי כד. כל עדינים

ת, בן) (באדיבו מו  חברך־ בחברת לצאת כ
שלי פטם שאינו־מוצא-חן־בעיניד-יותר,

 דבר כל או מיגרנה על לו ספרי שית
מסכן איציק אחר. כבר... יבין ה

אה צרתך — :אריק  אתה באמת■ נור
 ורק אך אתך מטיילת שנערתד חושש

ת בנלל מכוני ת. עיניך בנלל ולא ה  היפו
 הדוד בני לעבור חייבים סבל איזה

שות מה 1 הנוכחי שאר ? לע מכו את ה ה
ת. נית  1 ותיוזכח ברנל, אליה לד בבי

ק. האמת, על הודח ע ארי  התייצבת מדו
ה ה בפעם בפני שונ ס עם הרא מו הסו ה

שוח בדי לא אם שלד. דרני  עלית לע
 בכל אלי הפונים כל על? רושם

 פרו• 600 לצרף שהוא, עניין
(!)בבולים. טח 903 הזה העולם


