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1 לסנוביס הבוז 1 השוויץ יחי

 יתקדמי, לא השיחות אם ברורה. ניות־מים
 — כשלונן על להצהיר ג׳ונסטון על יהיה

המסקנות. את יסיק האמריקאי ומשרד־החוץ
 סוד, בגדר היו לא אשר אלו, הוראות

 לישראלים הותירו ביותר, המצב את סיבכו
 מים מדיניות לקבוע מעוניינים היו לא אשר

:ברירות שתי רק ברורה
 תחילת עד השיחות את למשוך לנסות

 אר־ לנשיאות הבחירות שנת — 1956 שנת
היש המיקוח כושר יעלה בה צות־הברית,

ראלי.
 לידי ג׳ונסטון את להביא להשתדל או

 שני על השיחות לכשלון האחריות הטלת
יחד. גם ערב ומדינות ישראל : הצדדים

הטכ השיחות התנהלו מספר ימים במשך
 ההכרעה להתקדמות. סימן כל ללא ניות
 ג׳ונ־ של לביק־רו האחרון ביום רק באה

 במשרד־ הצדדים שני נפגשו כאשר סטון,
 השתתף הפעם בירושלים. ראש־הממשלה

שרת. גם בפגישה
 ג׳ונסטון הודיע השיחה בראשית כבר

 להמשיך המשא־ומתן, את להפסיק עליו כי
 עליו היה תחילה אולם לבירות־ערב. בדרכו
 תש־ בה השיחות, מהלך על הודעה לנסח
 של המדיני עוזרו ישראל. ממשלת גם תתף

 ראשי- את מסר גרדינר, ארתור ג׳ונסטון,
 בעניין, האזין שרת ההודעה. של הפרקים

לניסוח. מסכים אינו הוא כי הודיע
 ■לקראת מוכן היה ג׳ונסטון גלוי■ איום
 יבטל שהוא הודיע הוא הישראלי. הסירוב

 לוושינגטון, יחזור בארצוודערב, ביקוריו את
 הגלוי האיום השיחות. כשלון על שם יודיע

 הציע הפסקה, ביקש הוא : שרת את הרתיע
 ג׳ונ־ מחדש. ההודעה את לנסח לאמריקאים

 כוסית ללגום יצאו הסכימו, ואנשיו סטון
ממי ברחוב האמריקאית, בקונסוליה וויסקי

 להתיעצות פרשה הישראלית המשלחת לא•
שרת. של בביתו ספל־קפה, על דחופה,

 בחצות התיעצותם את סיימו הישראלים
 הגיעו לא עדיין האמריקאים אולם הלילה,

 לחזור נאלצו ואנשיו שרת החלטה. לכלל
 לג׳ונסטון להמתין ראש־הממשלה, למשרד

 לאחר באחת רק לשם שהגיעו ומשלחתו,
 הנוסח בהקראת מיד פתח ג׳ונסטון חצות.

 מסכימה ישראל :ההודעה של המתוקן
האמרי תכנית־המים של הכלליים לעקרונות

 הפרטים את רק למיקוח משאירה קאית,
הטכניים.

 לפתוח מיהר המתוקן, לנוסח האזין שרת
 כלל הגיב לא הוא :בתכסיסי־התחמקות

 עומדת ממשלתו כי טען ההודעה, עצם על
 צעדים, בכל לנקוט תוכל לא בחירות, לפני
 של המתאימה הוועדה עם להתיעץ מבלי

 מיד לישראל לשוב לג׳ונסטון הציע הכנסת,
הערבים. עם שיחותיו לאחר

 הביא האמריקאים, את הפתיע התכסיס
ה דפרטמנט הסטייט אנשי במבוכה. אותם

מה ווייט מוושינגטון גרדינר — מובהקים
 להצעתו התנגדו — התל־אביבית שגרירות

 ג׳ונ־ שהודיע לאחר רק נכנעו שרת, של
להצעה. הסכמתו על סטון

 כמעט היה חשוב. ישראלי הישג זה היה
 הער־ עם ג׳וגסטון של שיחותיו כי ברור
 וכי ממש של בתוצאות יסתיימו לא בים

 לבדה ישראל את להאשים יוכל לא דאלס
כל בצעדים נגדה לנקוט השיחות, בכשלון

 ״עד :בכיר ישראלי פקיד התנחם שהם,
 על וגם עלינו גם ללחוץ דרך דאלס שימצא

 נוכל ואז — 1956 שנת תתחיל הערבים,
עליהם״ לצפצף

ייצוא
תיבה ועד טעס עד

 פרי ישראל, של העיקרי היצוא מוצר
 העמיד היצוא, מן 40״/״ עד המכסה ההדר,
 *, האחרונות השנים 15ל־ שיא שעברה בעונה

תיבות. מיליון משמונה ליותר בהגיעו
 את 2,500,ה־ססס התיבה בצאת השבוע,

 1954 שיא כי לוודאי קרוב היה חיפה נמל
 שהבטיחה ,1955 עוגת על־ידי בצל יועמד
לפחות. תיבות מיליון תשעה של יצוא

 במספרי לעיין פרדסנים יכלו בינתיים
 נשארה, אנגליה כי גילו הראשונים, השיווק
 למיליון קרוב (עם הראשון הלקוח כרגיל,
 המועצות ברית באו אחריה כה). עד תיבות

אלף). 165( והולנד אלף) 360(
 קנדה, עד מפינלנד הארצות, 21 כל לא

בעונה הישראלי ההדר פרי את רכשו שכבר

 הדריס יצוא של השיא שנת ,1939 מאז •
 15מ־ ליותר היצוא הגיע בה מארץ־ישראל,

תיבות. מיליון

 בדרך המהווים, בתפוזים, דווקא התעניינו זו,
 גרמניה ההדרים. מיצוא חמישיות ארבע כלל,

 חמוץ, טעם בעלת היתה למשל, המזרחית,
 באותו לימונים.״ תיבות 5000ב־ רק בחרה
 אחרת, עממית דמוקרטיה גם נחונה טעם

לימונים. תיבות 11,775 : הונגריה
 : שווייץ נתגלתה במינו מיוחד טעם כבעלת

בלי רצתה לא בתפוזים, התעניינה לא היא
 של המריר־חמוץ מטעמן רק נהנתה מונים,

 ליתר מהן, תיבות 18,347 ישראל. אשכוליות
דיוק.

שק המ
התנורים מרחמת

וה השחרור מלחמות נדם. קול־התותחים
 פאגלין. (״גדעון״) עמיחי נסתיימו. עצמאות

 אצ״ל• של ראשי קצין־מבצעים שהיה כלי
 הפרימיטביות, הפצצות תעשיית את הפסיק
 גרשון, אביו, של הברזל מפעלי את פיתח

 חדרי- בייצור התמחה פתח־תקווה׳ בקרבת
 בטיבם נפלו לא התנורים משוכללים. אפייה

 המאפיית ידי על ניקנו דומה, מתוצרת־חוץ
ברצון. הישראליות

 מלחמת־ כי לעמיחי התברר במהרה אולם
 נגד המלחמה מן מונים עשרת קשה הקיום

 התעלמו הישראליים השלטונות הבריטים.
 בעלי זולים, תנורים ייבוא התירו מהישגיו,

בתנוריו. שהתחרו גרוע, טיב
 בלתי־ הפך ליום, מיום ורע הלך המצב

 אוסקר הממשלתי, היועץ שהגיע לאחר נסבל
 המאפיות לבעלי לאפשר יש כי למסקנה גאס,

 לזמן באשראי חדיש ציוד לקנות המפגרות
 מחירו על לשמור להם לאפשר כדי ארוך,

 תר. כי ברור היה הלחם. של הנמוך־ביחס
 ינסה סוזאייב, זלמן והתעשיה, המסחר שר

 ייבוא יאפשר גאס, של המלצותיו את לבצע
 מחוץ־לארץ. משוכללים תנורים של גדול
מפ את יהרוס כזה ייבוא כי גם ברור היה
עמיחי. של עלו

 האחרונה. המהלומה הונחתה שעבר בשבוע
לאו אשראי לתת אמנם סירב האוצר משרד

 מצא והתעשייה המסחר ׳משרד אולם פים.
 תנורים להביא לאופים התיר הוא :מוצא

 טען הסכם־השילוימים. במסגרת משוכללים
 רוצים הם ״מדוע : במרירות פאגלין עמיחי
 הפועלים 30 חשבון על האופים את לפצות

 לבזבז האוצר מוכן מדוע ? מפעלנו של
 בה גרמני, תנור כל על דולאר אלף 25

 ?״ פחות לא טובים שלנו שהתנורים בשעה
תשובה. ללא נשארה הטענה

חינוך
1955 מחזור מהנדסת.

 הנהלת על־ידי השבוע שהושלמה סקירה
 ידועה לא עובדה גילתה החיפאי הטכניון
הטכ של הסטודנטים 1600 כל לא ביותר:

סטודנטיות. הן מהם 115 סטודנטים. הם ניון
 ),30( אדריכלות מבכרות לעתיד המהנדסור.

תע־ חימיה )׳24( מדעים ),25( בניין הנדסת

 גרמניה של התיבות אלף 76 לעזנזת *
 תפוזים, אלף 60ל־ שהתחלקו המערבית

לימונים. 250 אשכוליות, 15,750

 אחת רק ).15( חשמל והנדסת )20( שייתית
מכונות. הנדסת לומדת עוז, אזרה ■מהן

 את למשוך הצליח שלא היחיד המקצוע
 בישראל לעתיד, אחת מהנדסת אף של לבה

(טכ מחזור בוגרת של מקצועה היה ,1955
 :בן־צבי רחל הנשיא רעיית ,1914 נאנסי) ניון

חקלאית. הנדסה

מחן
ל נס פה יהיה גדו

 בעיירה 1868 בשנת נסטליי ר,נרי כשייסד
 המשומר החלב מפעל את וייוי השוייצית

 שנים 87 שכעבור לדעת יכול היה לא שלו,
 48 פרות, 1,200,000 נסטליי מפעלי יעסיקו

אר בשלושים מפעלים 122ו־ עובדים אלף
 לביליון קרוב של שנתי למחזור יזכו צות,

 ודשן לימונדה מוכר נסטליי, כי דולר.
 מפעל להקים רק ביקש כושל, מלאכותי

 חלב :חיוני תינוקות מזון יפיק בו קטן
משומר.

בתי נסטליי הסתפק לא מעטות שנים תוך
 משומר חלב סיפק לגברים, גם עבר נוקות,

 בתורכיה כשסוכנו העולם. צבאות לרוב
 לצבא־השולטן, משומר חלב למכור הצליח לא

 קופסות האחרון, נסטליי מוצר את הוא שלח
המל הגברות השולטן. להרמון שוקולדה,

 את שכנעו החדש׳ המעדן מן נהנו כותיות
 המשומר חלבו את לצבאו לקנות השולטן

נסטליי. של
 שהצליח מפעל .20 מם׳ מין בקרוב,

 טרייה, שוקולדה בעזרת משומר, חלב למכור
 שאפשר כפי הסתפק, לא העותומני, לצבא

 תוך בשוקולדה. ולא בחלב לא לצפות, היה
 את נסטליי מוצרי הציפו מעטות שנים
 ■ממזון — בעולם חנויות־המכולת דוכני

 ועד וחלב) סוכר קמח, (תערובת תינוקות
מרק. לקוביות

 בדרך באה, נסטליי של הגדולה הצלחתי
 חוקרי כאשר זה היה .1938 בשנת מקרה,
הש הזהב את במעבדותיהם גילו נסטליי

נסקפה. הקפה־המוכן־מראש, — חור
 האחרונות בשנתיים כבש שהנסקפה כשם

 שנתית (תצרוכת בישראל שוק־הקפה את
 במחירים קופסות מיליון כמה :משוערת

 עד שווייצי לנסקפה ל״י 1.650מ־ המשתנים
 ומוצרי הוא כבש כך לאמריקאי) ל״י 3

 העולם שווקי את אחרים משקה־מוכן־מראש
 בא הנסקפה אחר האחרונות. השנים בעשר

 והקאקאו־המוכן־ (נסתה) התה־המוכן־מראש
(נסקאו). מראש
 היה לא כולם. בראש צעד הנסקפה אך

 טעמו את להתאים כדי אחיד. נסקפה זה
 מיוצי שונות ארצות תושבי של לטעמם

האמ הנסקפה מן שונים. מינים 19ב־ הוא
 (חריף האיטלקי דרך ורך), (בהיר ריקאי
ומתובל). (כהה־מאד לצרפתי וכהה)

 ז׳ן נסטליי, מפעלי מנהלי הודיעו השבוע
וית מאד ייתכן כי ביניימי, ואנריקו קורטזי

 ,20 מם׳ מין נסקפה, בייצור בקרוב חילו
 ולכן מאד, (כהה ישראלי נסקפה זה יהיה
רק לא ישווק בארץ, שייארז יותר) זול

 וצפוי־ יוון בתורכיה, גם אם כי בישראל,
אפריקה.

נועד
והגיאז וזפרמ״ח

 היפוכו הדעות, כל לפי הוא, השוויצר
 בחיצוניותו גם ניכר זה הסנוב. של הגמור

 מאמציז המרושלים, בגדיו העבה, שפמו —
פשוט. איש להיראות הבלתי־נואשים

 הזח (הננולם ובס פורגי להקת כשבאה
 נצחונו. את הישראלי הסנוב חגג לארץ, )903

 חסרי־ הדלפקים לפני הזדנבו אדירים תורים
 של הסלונים את הציפו מאות הכרטיסים,
 ־.פרוות מחיר ביותר, היקרות התופרות

 את לכסות היה יכול בלבד בהצגת־הבכורה
בישראל. גדולה מעברה של השנתי תקציבה

 השבוע נקמה. זממו רתחו, השוויצרים
צי של והסולת השומן : המיבצע הוגשם

 בבית־ התכנסו הישראלי השוויצרים בור
 בתל־אביב, הירקון גדות על אשר הפועל

(שנד מלאכותית למדורה מסביב השתרעו
 בקערת־ כחלחל שול ספירט־ב בעזרת לקה

 של הכושים עם להתרועע התכוננו נחושת),
המפטון. ליאונל תזמורת

 שבחן השופט, גדעון כמו והתבן. המוץ
 בין להבחין כדי נחל־חרוד ליד לוחמיו את

 בעלה ״חבורת־האש״, קבעה והתבן, המוץ
מחיר־כניסה :אישיות של מבחן הערב,

 ישלם. לא שאיש ידעה היא וחצי. לירה של
 האמיתיים השוויצרים כי גם ידעה היא אולם

המ הסנובים תשלום, ללא פנימה יסתננו
קרה. בדיוק וכך בחוץ. יישארו תורבתים
 רחבי כל בני המסתננים, בחנו בפנים

 לדעת נוכחו רעהו, פני את איש הארץ,
 התדלדלו ושם פה :קצת הזדקנו כולם כי

 ונוספו העקבים גדלו רבות לבחורות שערות,
 וגדול לסאראפאנים, עוד דמו שלא שמלות

ב הצעיר הדור בני השוויצרים, ■מספר היה
בית־מחסיר. פרעושי את ידעו שלא יותר,
וותי פלמ״חאים קבוצת חבורת־האש, בני

 שונות בפינות לחודש אחת המתכנסים קים
 למדורה מסביב לילה לבלות כדי הארץ, של

 אל במרץ ניגשו הארץ, שירי את ולהחיות
רי את לכושים להראות :מלאכת־הערב

 לא שיריה. את להם להשמיע הארץ, קודי
 בזמרה שלט :יצחקי ישראל שירי אלה היו

 המקורית המזרחיות מחדיר זמיר, עמנואל
הנוער. לגרוני

 טוב ורצון ירוקה להבה פינג׳אן, בעזרת
 ושהר שיר־הפלמ״ח בין ההתידדות חג חוגג
 עמדו כשהכל אמיתי, פלמ״חאי בסגנון שר

ה הג׳אז לבין לגמרי) לא אך דום, כמעט
לש שצריכים ״כנראה :זמיר הודיע כושי.

״להעריכו כדי במקורו, סגנון כל מוע !
ס. בסן? סי בי  נתקלו המקומות בכל לא ל
 היו רבים חסר־אנוכיות. כה ביחס הכושים

 למטרות לנצלם שניסו המציאה על הקופצים
יותר. מסחריות

 האחים על־ידי ניתנה העליונה הדוגמה
שהביאו בהרצליה, תדמור מלון בעלי סאלם,
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