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 מריבות אולם לעבוד, המשיכו הם כססם. על
איברהים. לבין בינם פורצות היו תמידיות

 הימים באחד ;וצרים. נגד דרוזים
 לבית־הזזולים אסעיד תוסיק איברהים נלקח

 מספר. ימים כעבור ומת שם נותח בנצרת,
 ששה עצרה המשטרה, הופיעה מת בו ביום

 שעבדו מאלה הגליל, בכפרי דרוזיים פועלים
 בגרימת אותם האשימה החשמל, בחברת

שבק הנוצריים הפועלים אסעיד. של מותו
 טענו הדרוזים, חבריהם על הלשינו בוצה

 רגמוהו במקלות, אסעיד את היכו אלה כי
הש מספר שעות תוך למותו. וגרמו באבנים

תו בין מראר בכפר גדולה מתיחות תררה
 על ),1500( והנוצריים )3000( הדרוזיים שביו
המעצרים. רקע

 חכים, ג׳ורג׳ כשהמוטראן גברה המתיחות
רשי פירסם קאתולית, הימנית הכנסיה ראש
 הדרוזים כי כתב בה יום, אל בעתון מה

 אלה וכי הנוצרים מראר תושבי את היכו
מעולם. היה שלא דבר להרים, לברוח נאלצו

 מהומות־ יפרצו מעט עוד כי היה נדמה
 אך לנוצרים. הדרוזים בין בכפר דמים

 אחד, בהיר בבוקר כאשר נמנעו, המהומות
ה הצעירים שוחררו מעצרם, אחרי יום 11

 דו״ח למשטרה שהגיע אחרי זה היה דרוזים.
 כי נאמר בו בנצרת, מבית־ד,חולים רפואי

 לא כבד, ממחלת כתוצאה מת אסעיד אברהים
רגימות. או מכות מכל סבל

ישראל כל
שלומים ר ימשיכו הת ב ק ת ה ל

 ייוצרו מראש) (מוכנים טרומיים בתים
 על- נתקבל זה לצורך שלם מפעל בארץ.

 נמסר צרפתי, מאשראי משרד־העבודה ידי
מת בתנאי כמעט לסולל-בונ׳ה, מיכרז ללא

 גדלה ערביים ישובים 22כ־ . .־. נה
 ,100ס/סב־ האחרונה בשנה מס־ההכנסה הכנסת
 בכפרי- שהתבסס הש.א. לעימות הודות

ב . . . המשולש ר ף ע טי ק  בענף נפתח ה
דו־ הפעם המסורתי. מאבק־השכר החקלאות
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 של יונדעבודה החקלאית ההסתדרות רשת
 הוותיקים האורזים העסקת המשך שעות, 7

 למיותרת, עבודתם את שהפך המיכון למרות
 פקיד . . . משפחתיות תוספות ותשלום

 הודעה השבוע פירסם תל־אביב של השומה
 מרחוב משרדו העברת עקב כי בעתונים,

 קבלת־ תהיה לא ,19 עליה לרחוב 1 אלנבי
 מיהר אך השבוע, כל במשך במשרדו קהל

תש בקבלת הפסקה כל תחול לא כי לציין
 גם תקופה אותה במשך יתקבלו והם לומים,
 . . . החדש בבניין וגם הנוכחי בבניין

 בימים הוצאה לעגבניות מיוחדת אריזה
 לשווק תנובה סניפי כשהחלו לשוק, אלה

נקו פלסטיק, באריזת מובחרות עגבניות
 באריזה העגבניות מחיר חורי־איוזרור. בות

 העגבניות ממחיר בערך 20/״סב־ יקר זו
 סיגריות מעשני . . . הבלתי-אר״ות

 אלמינים, מפיצי־רמזים על־ידי נמתחו אסקזט
 סיגריה שימצא מי כל כי ידיעת־שקר שהפיצו

 של ההפוך בצד אסקום השם מודפס ועליה
לירות. 25 של פרם יקבל הסיגריה

תזכיר
שר ר אפ חזו לפולין ל

מצבם על אשר המעורבים, הזוגות
 עקב )1057( הזה העולם סיפר המזעזע
 ביטול להם לאפשר הפנים משרד של סירובו

 את לבטל עתה יוכלו .הישראלית, אזרחותם
רצו אם לפולין, בחזרה ולנסוע אזרחותם

. בכך נם .  עורך של תביעתו פרשת .
 שכר עבור הגון לתשלום איון, משה הדין

שמ המלט מפעל בהקמת ומאמציו טרחתו
 זה, במפעל העיקריים השותפים מאחד שון,
 עליה מסר )948( הזה העולם אשר מן, נחום

 בית־המש־ לסיומה. השבוע הגיעה לראשונה,
 ל״י אלף 30 של סך לאיון פסק העליון פט

. . התיאט של הקשח הכספי מצכו .
 בחעולם פרטים נמסרו עליו ׳הקאמרי, רון
 איימו השבוע ומחמיר. הולך )1057( הזה

 תשלם לא אם בשביתה, התיאטרון עובדי
לקופת־התגמולים. חובר, את התיאטרון הנהלת

כדורגל
צעיר דם

 הראשון המיפגש מועד לפני ימים עשרה
 באיצטדיון וולס של הכדורגל נבחרת עם

 ממשרדי הכרטיסים כל כבר אזלו רמת־גן,
התו כי העידה זו עובדה הכרטיסים. מכירת

 דומות יהיו וולס עם המשחק סביב פעות
 רוסיה. נבחרת נגד המשחק בעת שאירע למה

 קהל של כבד לחץ שיהיה ספק נותר לא
 ספסרות יש לחץ, שיש ובמקום המגרש. על

אי־סדרים. וישנם
 סביב שיקרה למה מהחרדה יותר אולם
 למה החרדה גדולה השבוע היתד, המגרש,
 ישראל, נבחרת סגל עצמו. במגרש שיקרה

 הקשים המבחנים באחד להתמודד שיצטרך
ה רק יצא ישראל, לנבחרת אי־פעם שהיו
שפיים. בקיבוץ נופש למחנה שבוע
 למשחק עד לנבחרת נותר אחד מבחן רק

 נבחרת נגד המשחק זה יהיה הגורלי.
 של הרכבה השבוע. שיערך קופנהגן, העיר

 ההרכב למעשה, יהיה, זה במשחק הנבחרת
 וכמה כמה בו יהיו וולס. נגד למשחק המוצע

הנבחרת. של השיגרתי ההרכב לגבי שינויים,
 סגל אנשי 18 בין חדשים. ארבעה

 חדש־ם, פנים ארבעה הפעם נכללו הנבחרת
 הקיצוני רצה־בי, זכריה הוא בהם הראשון
 פתח־תקוה, הפועל של השמאלי והמקשר

ה ובבעיטתו הטוב הגופני בכשרו הידוע
 בשחקני הצעיר ,18ה־ בן טיש גדעון חזקה.
 חל־אביב, הפועל של הימני הרץ הסגל,

 משחק בעל ומבטיח עולה שחקן כהן, וראובן
 בהפועל ימני כמקשר המשחק משובח, טכני

 בין הרביעי בנבחרת. הט אף נכללו רמת־גן,
ב שמאלי רץ אמר, אהרון הוא החדשים

 רבים לדעת ממרוקו. חדש עולה חיפה, מכבי
ב ביותר הטוב השמאלי הרץ הינו אמר
מצויין. וכושר טובה טכניקה בעל ארץ,

 של צירופם בעבר, שאירע למה בניגוד
 משמעות בעל הוא לסגל הצעירים ארבעת
ודלם נגד להציב שהוחלט מאחר מרובה.

ש סוב׳ גופני כושר בעלי שחקנים בעיקר
כפ חזק, במשחק־היתקלות גם לעמוד יוכלו

 להוציא הארבעה, מתוך ששלושה ודאי עם
הנבחרת. בהרכב יכללו כהן, ראובן את

 תת־ האחרון ברגע שינויים יחולו לא אם
 חודורוב הבא: בהרכב ודלס נגד הנבחרת יצב

 ו־ במגינים ולבקוביץ׳ מורדכוביץ׳ בשער!
 הרצים את יחליפו וסיש אמר כבלם! רזניק

 חמישית: ואילו וחלדי! רבינוביץ המסורתיים
 גולדשטיין״ גלזר, מיהושע תורכב החלוצים
ורצה־בי. נחמיאם סטלמך,

עסקים
טוטו מול טוטו

 מוסד היא בישראל לכדורגל ההתאחדות
ומשו שונות מסיבות בכסף. מאוד הדחוק

ההתאח קופת )1054־1056 הזה (העולם נות
 מובן . כן על ריקה. תמיד כמעט היא דות

 כל אחרי תחפש שההתאחדות וטבעי, הדבר
אפשרי. הכנסה מקור

 ביותר הטובים ההכנסה ממקורות אחד
 הכדורגל, טוטו הוא בעולם כדורגל לארגוני

 שולחו הניחושים, טופס את הממלא אדם כל
 תשלום בצירוף הטוטו, את המארגן למוסד

 אם גדול כסף בסכום לזכות עשוי קטן,
 מביא זה שמפעל ברור ניחושיו. יתאמתו
 הפיס, בנזפע? שכמו מכיון למארגניו, הכנסה

 למשתתפים המשולם והפרסים הזכיות סכום
ההכנסות. מסכום חלק רק הוא

 שמד. בישראל לכדורגל ההתאחדות גם
 הכנסה מקור על עינה את כשנתיים לפני

ב ובעיקר שונים, סיבוכים בגלל אולם זה.
 משה דאז ההתאחדות מזכיר של רצונו גלל
 הענין יצא לא בעסק, כשותף להיכלל וייס

לפועל.
ביש הכדורגל אוהדי זכו לאחרונה, והנה

 כה עד אחת. בבת טוטו מפעלי לשני ראל
 ניחושים מפעלי שני בארץ קיימים היו

 חדשות עתון של האחד ופרטיים. קטנים
 שנעשה פרטיים אנשים של השני הספורט,

הגדולים. למגרשים בכניסה שולחנות ליד

 הרבה גדולים המפעלים שני בין ההבדלים
 חברה: על־ידי מאורגן הכדורגל טוטו יותר.

 של משותף מפעל הוא ספורטוטו פרטית.
לחו הספורט והתאחדות הכדורגל התאחדות

 מפעל הוא הראשון — נוסף הבדל בבים.
 בעוד בהדרדרות. מפעל הוא השני מצליח,

 סכומי־ את לשבוע משבוע מגדיל שהראשון
 קבוע גודל בעלי פרסים שהם הפרסים,

 הולכים המשתתפים, במספר להתחשב מבלי
 ספורטוטו, במפעל וקטנים הפרסים סכומי

המשתתפים. במספר הפרסים גודל קשור שם
ה כך ל. ז חי ת  היתד, שאילו ברור ה

 סוסו מארגנת בישראל לכדורגל ההתאחדות
 כספים: להכניס יכולה היתה מתחרים, ללא

 צרי- מעסקניו־, כמה אולם הדלה. לקופתה
הנולד. את ראו לא האופק

 הספורט׳ עסקני במשרדיהם הופיעו כאשר
 תל־ מכבי מאמן שהיה מי הלוי, בית ג׳רי

 קרניאל ניסן נתניה, מכבי מאמן וכיום אביב
 לארגן להתאחדות הציעו המאירי, ויצחק

 ההתאחדות עסקני עטו אחד, טוטו במשותף
 משא- ניהלו ממושך זמן משך המציאה. על

 פרסיים, שאנשים הנחה תוך העסק, על ומתן
 לנהל ייטיבו מהרוחים, קטן מלק שיקבלו

ההתאחדות. מעסקני הטוטו עסקי את

 הפשוט האזרח הכסף. כסכום הבדלזעה את כובעזת נעמי סגן־מטעח
החד הניחושים מפעלי שני בין הבדיל לא

 האחד טוטו. בשם השתמשו ששניהם שים,
 סוסו בשם והשני ספורטומו בשם נקרא

 הבדל היה בשם, הקירבה למרות אך כדורגל.
 כששה עתה, רק המפעלים. שני בין רב

 האיש למד המפעל, תחילת אחרי שבועות
 הוא ההיכר סימן השנים. בין להבדיל ברחוב
באמ המאורגן הכדורגל, בסוסו — פשוט
 מרויחים אחרונות, ידיעות הערב עתון צעות

ה בספורטוטו, גדולים. סכומים המנחשים
 סכומים: מרויחים מעריב, באמצעות מאורגן

פעוטים.

 בשוחת או התצוגות כמסלול עתידה את תמצא
 שעה כמקרה. לדוגמניות למכון הגיעה נעמי החזית.״
 בהרים, נופש כעיירת בבית־קפה אחותה עם שישבה
 היא אם אותה ששאל אוסטרי גבר אליה התקרב

 מנהל זה היה כי הסתבר דוגמנית. להיות מובנה
 ואשר מקום, באותו להתקיים שעמדה אופנה, תצוגת

 הסכימה. נעמי לפתע. חלתה מדוגמניותיו אחת
 בטלביזיה, רואיינה מפורסמת, ככר היתה בסיימה

אוסטרי. בסרט להופיע להצעה אפילו זכתה

ההת אנשי בגדו ממש האחרון ברגע
 להוציאם החליטו העסקנים, בשלושת אחדות

 יוכלו לא שהשלושה הנחה תוך מהעסק,
 את קיבלו השלושה אולם נפרד. טוטו להקים
 מפעל הקימו העצמאיים, הנכים ארגון חסות
 תרמו כבר מהכנסותיו שחלק עצמאי, טוטו

מפלגתיות. בלתי ספורט אגודות לטובת
 רבד, ויזמה במעוף שנוהל הפרסי, המפעל

 קשות פגע ההתאחדות, טוטו מאשר יותר
 שהם בקצב הענינים ימשכו ואם ביריבו,

 ספורטוסו, את כליל יחסל עכשיו, מתנהלים
ריקד״ תשאר לכדורגל ההתאחדות וקופת

 מנאי, כשכדעון שבוע לפני הופיעה הבאה הכתבה
 השכועץ: כתב אדמונית. יפהפיה של צילומיה לצד

 בצבא בשקין נעמי סגן־משנה לומדת ולירות ״לצעוד
 בגדים ללבוש והאמנות אלגנטיות חן, הישראלי.

 לימודים סיור בשעת באוסטריה. לומדת היא יפים
 קורס סיימה בה בוינה, גם נעמי התעכבה באירופה

 ״בייבי־ בפיז׳מה לדוגמניות". הבינלאומי ״המכון של
 בינואר בחאקי. מאשר יותר כיבושים כבשה היא לוק"

אם ברוד לא עדיין אך לישראל. 22ה־ כת תחזור

1058 חזח חמולס


