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 פרס ליי 1000־.
סו הבחירות בסו

 1טזטז-\ז.בזזירזז שר הנאטזיגז וועדת
 וזיון אוז השבוע נזייוזה הזה העולם שר

 בבוובוו- הוזשתהפיגז שר הוזשובווז (
 הרש- רתוצאווז השוואתן ואה הבח־ירוה

 הרביעית רכועת הבח־ירות שר גויות
ברשווזות. שפורעתו כפי י

 ער הורעה השבוע ץבר2י הטוטו זוכה
 הגזרוב בגריון יפורעוזו והתוצאות זכייתו

הזה. העולם שר

להשיג מעתה
פלסטי ריסוס בבקבוק גם

תסס

שן  )12 מעמוד (המ
 לא אישיות על כעס המורים תדרות

 בן־גוריון. דויד מאשר רמה פחות
 לוין של חמתו את שהעלה המאורע

 ראש ביזמת שנערכה פגישה, היתד,
ה ארגון נציגי לבין בינו הממשלה,

 שעליו הארגון — התיכוניים מורים
פר מאז מלחמת־חרמה לוין הכריז

המורים. מהסתדרות חבריו שו
ה ראש עם שבוע לפני בפגישתם

 החינוך שר גם נכח בה ממשלה,
 התיכוניים נציגי התלוננו ארן, זלמן

לח שמונתה גורי, ועדת הרכב על
 המורים. של השכר בעיות את קור

 אין התיכוניים, הסבירו זו, בועדה
 ביג׳י התוצאה: אמון. נותנים הם

 לצרף הועדה, את להרחיב הבטיח
 התיכוניים שהמורים אנשים אליה
באובייקטיביותם. יכירו

 קיבל לכן קודם אשר לוין, תגובת
 ״אנו גורי: ועדת מינוי את ברצון

 לבדוק הזכות את לעצמנו שומרים
ה... יחסינו את מחדש ד ע  וכל לו
 החינוך.״ משרד עם היחסים מסכת

העיק טענתו כמלחמה. איום
הע לא החינוך שר לוין: של רית
 הכן שיתוף־הפעולה את נכונה ריך
נצי ״הזמנת המורים. הסתדרות של
 עם לפגישה המתבדל הארגון גי

 את בנו עוררה רק הממשלה ראש
 לתרומה הערכה אין כי המחשבה,

״ המורים שהסתדרות ה... מ  תר
 הראשונה, ירית־האזהרה זו היתד,

 חמה למלחמה להתפתח שעלול במה
 משרד לבין המורים הסתדרות בין

 את ברצון שקיבל לוין, החינוך.
שמ עוד כל החינוך משרד מדיניות

 בסרבה שלו, הפרסטיג׳ה על זו רה
 התיכוניים, המורים בארגון להכיר

המק המלחמה חרב את עתה שלף
ה וראשונה: בראש מנדנה. צועית

 המורים של שכרם לתיקון מלחמה
הבלתי־מוסמכים.

 לא שנים שלוש שבמשך אחרי
הצ ואף הקיים, בהסדר דופי מצא
 לוין: עתה הכריז במאמריו, דיקו

.יותר משוזע עוזל למצוא ״קשה . . 
קי בתיקון השהיה לשום נסכים לא

זה!״ חמור פוח
 אלה איומים כי הסיכויים כל היו
הפועל. אל יצאו

ר1נ ע
ואדי־סליב בל■
יוז בעל הוא )22( גולדברג דויד

גולד ידע מצליח גדנ״ע כמדריך מה.
 עבור הצעיר, הדור אוהב מה ברג
כספים. להוציא מוכן הוא מה

 מצד,״ל, שהשתחרר אחרי שנה חצי
נפ רעיון גולדברג של בראשו עלה
 על פת בקפה אולם שכר הוא לא:
 מוע־ שם הקים בחיפה, הכרמל הר

המוע מטרת צבר. בשם דון־נוער
מיוח תזמורת בלוזיית בילוי דון:
פו מרצים הבאת שבת, בערב דת

השבוע. באמצע וחינוכיים ליטיים
המט מלבד אסורה. הכניסה

 ושני גולדברג זכו החינוכית רה
 400 מסחרית. להצלחה גם שותפיו
 צבר, מועדון כחברי נרשמו חיפאים
ש אלה לחודש. לירות שתי שילמו

 ב־ האמנים הופעות את לראות באו
 שלוש לקופה שילשלו ערבי־שבת,

החוד ההכנסה לזוג. לירות וחצי
לירות. 1500 שית:

ד,מרצי ההופעה בעל דויד, אולם
 מכל כסף לקבל מוכן היה לא נה,

 מיוחד סוג על לשמור כדי כי אחד.
הכ את לחסום החליט לקוחות, של

וחבריהם. ואדי־סליב צעירי בפני ניסה
 הסביר פשוט,״ כך כל לא ״זה
 ״אם בכנות־לב. גולדברג השבוע
 המועדון ליד צעירים 20 עומדים

 סיבה כל בלי להם נותן לא ואני
 רבים.״ בקשיים נתקל אני להיכנס,
 לא ואדי־סליב צעירי של חסרונם

 הם צבר. בעלי של בהצלחה פגע
 כמה של עודף חודש כל צברו
 עזרה קיבלו שלא למרות ל״י מאות

בחיפה. ציבורי גורם משום חומרית
 רשת את להרחיב החליטו השבוע

 גולדברג הארץ. בבל צבר מועדוני
חי תל־אביב, אל עיניו את היפנה

 האמת,״ ״למען מתאים. אולם פש
 בתל־ ״גם רחב־המצח, דויד הסביר

המבק קהל עם בעיה תהיה אביב
שכונודהתקווה.״ צעירי רים:

1158 הזה העולם16


