
 את מנעה האופיינית, נציגתו את בר לולה
השליחות.
מת תכשיטים דורש טוב, בגד כל כידוע,

 השמלות לעסקי לצרף אהבה בר לולה אימים.
 אי־ לה גרמו אלה עסקים יהלומים. עסקי

ה בשדה נמצאה אחד יום : קלה נעימות
 למסעה אתה לקחת מנסה כשהיא בלוד, תעופה
פרחים. זר בתוך מוסתרת יהלומים חבילת

ב לחשוד איו עדיין זה, פרט בגלל אולם
 מסייעת היא פטריוטיות. בחוסר בר לולה

 את תמיד ומגישה תוכל, אשר בכל למדינה
 הגיעה לשיא לכך. נדרשת כשהיא עזרתה
 הפרטית מכוניתה את פעמיים השאילה כאשר

ה להסעתו המתקפל, הגג בעלת המפוארת,
 ולהסעתו בן־צבי יצחק הנשיא של חגיגית

 בורמה ממשלת ראש של לא־פחות החגיגית
נו. או

את שיצרה האשד, נשאלה כאשר השבוע,

945 הזה העולם

הי מה בישראל ביותר הנועזים המחשופים
 בר לולד, סרבה לקרן־המגן, תרומתה תד,

 אותו הסתירה אולי זה. אינטימי סוד לחשוף
פרחים. זר בתוך

* * *

לשנה לירה :ליפשיץ שאול ד״ר

 בנוגה הואר לא ליפשיץ שאול ״ר ך*
שנת עד הציבורית הפרסומת זרקורי 1

 והי• המסחר משרד של הכללי למנהל מנה
 לאותם עד ברנשטיין. פרץ בימי תעשייה,

 הארץ־יש־ החברה את בצניעות ניהל הימים
 כמה בעוד עסק כון לאונותזוביליס ראלית

 ובלשכת־ חברות בהנהלת כלכליים תפקידים
 תל־אביב. של המסחר

בהחלט, הוגנים היו המסחריים תכסיסיו

 שבערב לכך הצדקה כל היתד, לא כך ומשום
 לשכת־ של חגיגי כינוס בעצם אחד, אפל

 הבמה, על ליפשיץ הדוקטור ישב בו המסחר
 לוינסון, המהנדס הקהל מתוך לפתע פרץ
 וסטר בישראל, אלקטריק ג׳נרל חברת סוכן

 המהנדס רב. במרץ הדוקטור של לחיו על
 במירמה ממנו הוציא שליפשיץ טען המרוגז
 לא אולם חשובה. זרה חברה של סוכנות
זו. לטענה הוכחות כל נמצאו

 רק משגשגים נראו ליפשיץ של עסקיו
 מוכיח הנישומים בספר קל עיון חוץ. כלפי

 הרתיח לא רב־החברות האדמיניסטרטור כי
 כאשר זאת, בכל לחודש. ל״י 200מ־ יותר

 לא לקואליציה, הכלליים הציונים הצטרפו
המתנד אלה מבין ליפשיץ של מקומו נעדר
 ״לירה לאיש הפך הוא המדינה. לשירות בים

 על המתתר עסקים איש כלומר, — לשנה״
 ממשלתית משכורת תמורת הפרטיים עסקיו

סמלית.
 בתקיפת ליפשיץ הרתיח לא אמנם אם

ועצ שיגשגו בד, תקופה — למדינה שירותו

 מאשר יותר — בו הקשורות החברות כל מו
 עבד זו תקופה לאחר הרי לשנה, אחת לירה
החסר. את למלא מאד קשה

 ומגתנות רבות בחברות מניות בעל הוא
 לאמזומוב׳־ הארץ־ישואלית החברה : כגון
(ה פורר חברות של הבלעדית סוכנתן לים,

מו ובעלות האדירות והאמריקאית) אנגלית
ה הגדולות, הערים בשלוש גדולים סכים
למכו חברה בע״מ, הנדסה להספקת חברה

 חברת משוף, למשורים, חברה מבלגיה, נות
 . ל־ חברה בע״מ, צ׳סווד מגן בע״מ, אלקטרה
 חילוף, לחלקי חברה רדור, רדיו תעשיית

 מהבעלות לחצי ושותף ׳זרבל אסלס, אסקו,
בית־הדר. על

 לקרן־ תרומתו היתד, מה נשאל כאשר
זועמת. בשתיקה הדוקטור התעטף המגן

¥ * *
אשם הקנס :זרצהאוד קופל

ם ך  כך הברחה.״ על ל״י 8000כ־ קנ
מ עתון־ערב. כותרת השבוע בישרה

 זה היה אדם. עמד כרגיל, הכותרת, אחורי
מ זלצהאור, קופל הודתיק הטקסטיל יבואן

באריגי־משי. גדול בין
הצד העסקות באחת רק טיפל המשפט

 טון 20 הברחת : זלצהאור היבואן של דיות
 על־ידי זאת עשה הוא לישראל. בדים של

 יהודיה לתיירת שניתן יבוא רשיון רכישת
 שילם בלבד המיסמך עבור אפריקה, מדרום

 מאמץ בשבילו זה היה ל״י. 4000 זלצהאור
 שהכנסתו בעובדה להתחשב אם עצום, כספי

הני ספר (לסי זלצהאור סר של השנתית
 רק היא באמיתותו)' לפקפק שאין שומים,

 כדי לחודש. ל״י 200מ־ פחות ל״י, 2300
ל להקדיש איפוא יצטרך הקנס, את לשלם
 השנים בארבע הכנסתו כל את זאת מטרה

. הבאות.
 זלצ־ קופל היה יכול לא מדוע מסביר זה
 עבור כלשהי שארית בקופתו למצוא האור

אפס. — כה עד תרומתו המגן. קרן

* ¥ *

מ בעי ?השתמטות קולקטיב

 בישראל, פלבלה ענפי במה מצאו ף
 שכל יד,יד, נוח לא ;מאד כי שהחליטו ^
ל לגרום היכול דבר לחוד, ישתמט הבר

 :יותר שגרוע מה או, ותסבוכות קשיים
 בהתאם לתרום עלולים הענף מחברי אחדים
מסו במצב האחרים יימצאו ואז מהם למגיע

כפליים. בך
 ו־ בלתי־מאורגנים ענפים שבכמה ידוע כי

 הבלתי־חברי החזה נראה בלתי־ממושמעים
 המאלץ גבוה סכום התורם אחד סוחר של

 שלא במידה לתרום לענף חבריו את בכך
ברבים. המסחריים פניהם את תלבין

השתמ על כן, על׳ שהחליטו, ענפים נמצאו
 ־ הענף : פשוטה היא השיטה קולקטיבית. טות
 גדולה הנראית — תרומתו את תורם כולו

 עומס הבודדים החברית על מטילה אך למדי,
אפסי.

ל הסיטונאים אגודת היא מצויינת דוגמה
 חברים, 22 מואגדים שבה וטבק, סיגריות

ה לכיסם. כסף מכניסה עשן נשיפת שכל
 1510 נדיבה: ביד לתרום החליטה אגודה

 לתרום איפוא, צריך, היה סיטונאי כל ל״י.
 כל נאלץ למעשה, אך פרוטה. 636ו־ ל״י 68

 כי — פרוטה 500ו־ ל״י 75 לתרום חבר
 מכובדים, סיטונאים האיגוד, מחברי שניים
בכלל. לתרום סירבו

ה את ניהלה בישראל, עורכי־הדין אגודת
הו היא יותר. פרוצדורלית בצורה עניין
במרו דרכה יתרמו כי רשמית לחבריה דיעה

 כאלה יש חבריה אלפי שבין האגודה, כז.
 1 שלחה לשנה, לירות אלפי מאות המרוויחים

 ן להו־ הבטיחה ל״י, 2145 בסך תרומתה את
סיף.
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