
שמורות) הזכויות (כלתצפית

 ממשלתי מינוי חדשים ארבעה תוך לקבל עומד צור צבי •
חשוב.

בדיוני כלל תוזכר לא המאוחדת היהודית המגבית •
פתיחת.הישיבות.• לפני עוד הושג כך על הסכם הציוני. הפועל הוועד

נסייר על הידיעות בעקבות בחרות צפוי 5חרין ויכוח 9
 בהשראתו רוזן, פנחס ניסה לפיה סידיעה כי הוברר המפלגה. לפיצול

מסתבר ונה.נכ היתה לא חרות, של המתון לחללן לפנות בן־גוריון, דויד של
על־ידי הודלפה ■עצמו, רוזן על־ידי מכן לאחר שהוכחשה הידיעה, כי

בגין. על לאיים כדי בחרות המתונים

בסדינה

מואשם שהוא מאחר ממשרתו, לעוף עשוי באוצר גבוה פקיד •
 ההקצבה חוסלה בו ,1960/61 לשנת הממשלתי התקציב פירוט בהדלפת

המעוניינים. בחוגים נגדית פעולה עוררה זו ידיעה לעולים. ולבתים לשיכונים
 יתכן העתונות, גבי מעל ההדדיות ההשמצות למרות •

 מיימון ליב יהודה הרב בין התפייסות תיעיד שבקרוב
 של נכונותם ההתקרבות: רקע טולידאנו. יעקב הדתות שר לבין

מאחר ראשי, לרב גורן הרב בבחירת לתמוך רפאל יצחק וסיעת מיימון הרב
הלאומית. הדתית במפלגה יריבות סיעות עם קשורים המועמדים ששאר

והעבודה. הבטחון משרדי בצמרת יופיעו חדשים שמות •
 כמה יוכנסו יוספטל גיורא העבודה שר של החוזרות הצהרותיו למרות
משרדו את שהחזיק פרס, שמעון גס במשרדו. מפתח לעמדות מידידיו
הבחי לאחר חודש פתוח מפא״י במרכז

במנגנון האישיים עוזריו את ישבץ רות,
משרדו.

ישכח לא אלמוגי יוסף גם •
 סירב אלמוגי בהשפעת ידידיו. את

 להיות בועזי נתן הצעיר עורך־הדין
 בהסתדרות, האקדמאית המחלקה מרכז

מפא״י. מזכיר של לשכתו ראש יתמנה
 משה ח"כ כי ברור במעט •

לוועי בבחירות ישתתף ניסים
 חדשה סיעה בראש יופיע הצ"כ, דת
 אלה, בבחירות המזדחל עדות בני של

 הארץ, בכל יתנהלו לקודמות שבניגוד
ברא־ אשר צעירים, של סיעה גס תופיע

מויאל. אהרן עורך־דין יעמוד שה
 הציד של העובדים אגוד •
 הציוני והעובד הכלליים נים

 יופיע הפרוגרסיבית במפלגה
בועידת מאוחד בגוש בנראה

ת. רו ד ת ס ה  ניהלו אלה גופים שני ה
 הופעה על גבוה בדרג שיחות לאחרונה
משותפת.

 עתון לקרוא עלול אתה ס
אחר■ שישי ביום נוסף ערב

 עתוני כי שהתברר לאחר הצהריים.
 החל שישי ביום נמכרים הקיימים הערב

 התחרות מהווים בבוקר, תשע מהשעה
חמו״לים איגוד הציע ר,הבוק לעתוני

■עתון יוציאו יתאגדו, הבוקר עתוני כי
משלהם. ערב
לבון. צבי נגד תוגש דיבה הוצאת על משפטית תביעה 9

 יגיש בעתון, מניות ובעל אחרונות ידיעות ממנהלי ספקטור, אריה התובע:
התיווך נסיונות .העתון מניות על השניים בין מהסכסויך כתוצאה זו תביעה

מיד בתוהו. עלו מפא״י, של חשוב כלכלי שר על־ידי שנעשו השניים, בין
היריבים. שני בין לתווך מפא״י של אחר שר ינסה התביעה הגשת אחרי

הסיבה ביירושלים. הסטודנטים של חדשות להפגנות צפה •
 ארוחות -למכור במקום הענקית המסעדה בעל על האוניברסיטה יסורא הפעם:

 קפה הצהריים בשעות למכור הכרחתו ארוחה, ל״י 1,400מ־ נמוך חירבמ
במנזה. לסעוד הסטודנטים על ללחוץ כדי בלבד, ועוגות

)4 מעמוד (המשך
 שלטוני את שתגביר בצורה הציונית תדרות
 ממשלת לידי ישר הכסף את תעביר האישי,
ל מוכנים היו לא המפלגות ראשי ישראל.
 הכסף, על גולדמן־מפא״י לדיקטטורת הסכים

 חלוקת על שלהם השפעתם חיסול תוך
השלל.

כדי לשתוק. מכטיהים העורבים
 גולדמן נקט דבריו, של הרושם את לחזק

 עורכי את כינס הוא בארץ. הרגילה בשיטה
 כמום בסוד להם סיפר היומיים, העתונים

 האמריקאי שהאוצר הנוראה הידיעה את
 את השביע הוא המגבית. את להרוס עומד

 חיה. לנפש אחת מילה לגלות שלא העורכים
 שהוכנסו על .ומוחמאים מזועזעים העורכים,

 היום שלמחרת מובן לשתוק. הבטיחו בסוד,
המפ כל של הקובעים בחוגים הדבר נודע

גולדמן. לדברי האמון את הגביר לגות,
ה לתוך אחת קבוצה נפלה שעבר בשבוע
 על נודע ליבנה־תמיר לאנשי גם מלכודת.

בת המפלגות. ראשי עם גולדמן פגישת
 למגבית, הקץ בא אכן כי האמינו מימותם

 ברחובות, גדולות מודעות להדביק מיהרו
 עומדת שהמגבית המדינה לאזרחי לבשר
 המשטר שינוי הדבר פירוש וכי חיסול, לפני

בארץ.
מפצצה כי ידעו הם חייכו. רק יודעי־דבר

 של לאוזנם עדיין הגיע שלא הסוד, את ידעו
 ד״ר יהיה הממלכתית הרשות ראש חבריהם:

 יוסף דב של ימינו יד ),45( יפה יהושע
ה מדיניות את הקובע האיש הצנע, בימי

 המסחר משרד של העכשוית והמחירים שיווק
והתעשיה,

מ תעשיין הסביר מוכשר,״ פקיד ״הוא
תו הממושקף, יפה למינוי שהתנגד פורסם,

 של למדיניות רגיל הוא ״אולם רמת־גן, שב
גמיש.״ אינו חזקה, יד

 בעלי־ התאחדות עסקני חיפשו זאת בכל
 דבר,״ ״אין בו. להתנחם משהו התעשיה

 שהממשלה קרטלים ״ישנם מהם, אחד קבע
 אני יפורקו. לא אלה בקיומם. מעוניינת

 יהיה כן גם בו שותף שאני שהקרטל מקוזה
הזה.״ המיוחס למעמד שייך

 יקבלו קרטלים איזה רצויים. קרטלים
 לעידוד הצפויות הטיבות ממשלתי? עידוד

הישראלי: למשק אופייניות ממשלתי,
ל הממשלה מעוניינת בהם מקרים •
 מנת על גבוהים, מחירים המקומי בשוק קיים

 לחוץ־לארץ סחורה לייצא ליצרנים לאפשר
 משלם המקומי הצרכן (כלומר, במחירי־הקרן

לבוד. עץ דוגמא: לייצוא). סובסידיה למעשה
שההת הממשלה חוששת בהם מקרים •
ותו־ הייצור את תגביר המפעלים בין חרות

 היחסים את שתחדיף אחרת, אוניברסיטאית שערוריה 9
על איסור הסטודנטים: והסתדרות האוניברסיטה הנהלת כין

 שלא כדי נמוך, במחיר לועזיים ספרים למכור הסטודנטים של מפעל־השיכפול
בקרית-האוניברסיטח. המהודרת הספרים בחנות יתחרו
 לכדורגל ההתאחדות של הכללי המזכיר דגן, יוסף 9

להסתיים עומד דגן של חוזהו ממשרתו. בקרוב יפרוש כישראל,
 אדם לתפקיד להכניס מגמה מתוך אותו, לחדש נוטה אינה ההתאחדות והנהלת

בהתאחדות. הבוסים של עבודתם ולשיטות לרוחם יותר שיתאים אחר,

לבין לכדורגל ההתאחדות כין קרובה להתנגשות צפה 9
 היא יחסי־שלוס. של ארוכה תקופה אחרי בישראל, הספורט עתונאי

 לעתיד שלה החדש הבטאון את להפוך ההתאחדות של כוונתה נוכח תתעורר
 הקיימים הספורט במדורי יתחרה הרחב, הקהל בקרב שיופץ מקצועי ספורט

 גיולה הנבחרת, מאמן על ההתאחדות אסרה עתה כבר ראשון. ממקור בידיעות
אחר. בבטאון לכתוב מאנדי,

שבבית• מאחר בחיפה. ייפתח כארץ ראשון פיני מרחץ 9
 גדול בבנין בניתו, כי לוודאי קרוב הגברים, את רוחצות נשים פיני מרחץ
הדתיים. השותפים עם קואליציוניים סיבוכים יעורר חדש,

ער-יגזורי ח־עגך
 של קודמות מפצצות כמו זו, גולדמנית
 התוצאה הרבה. יצא לא הפורה, הדוקטור
 פורמליים סממנים כמה שינוי היחידה:
 לפקידי שיאפשר הציוני, המערך של חיצוניים

 כי שקט במצפון לקבוע האמריקאי האוצר
פילנטרופית. באמת היא המגבית

המשק
כחמגמת תעשיה

 שיהודי כמו לינואר 29ה־ מן מפחד ״אני
 תעשיין השבוע סיפר מיום־כיפור,״ חרד

ה התעשיה לכל יום־הדין יהיה ״זה וותיק.
ישראלית.״

 חוק לפי כי לדאוג. טובה סיבה לו היתד,
 האחרון במושב שנחקק קרטלים, נגד מיוחד

 למפעלים יהיה אסור השלישית, הכנסת של
 לא ביניהם יתחייבו לפיו הסכם, על לחתום

 מחירי את להוריד לא בשני, אחד להתחרות
 כך, לעשות ירצו זאת בכל אם תוצרתם.

 ממלכתי, מגוף מיוחד אישור לבקש יצטרכו
הממשלה. על־ידי שיוקם

 על גם חשב הוא בכך. הסתפק לא החוק
 להסכם ביניהם להגיע שינסו התעשיינים

לירות. מיליון רבע עד של קנסות קבע סודי,
 החוק ביצוע כי פלא אין החזק. האיש

נ שמרביתם התעשיינים, את מדאיג ד,הדש
 מתאמצים אינם הקרטלים, מחממת הנים

מפעליהם. את לשפר
התע בעלי התאחדות מנהיגי לקומץ אולם

 דרך ולהיכנס לצאת השבוע שהירבו יה- ש
 מונטיפיורי ברחוב בנינם של המסורגת הדלת

הם לדאגה, נוספת סיבה היתד, בתל־אביב,

 מן חלק שתחסל במידה המחירים את ריד
 לצימצום דואגת הממשלה (כלומר, המפעלים.
 כדי כדאיים, במפעלים הייצור של מלאכותי

 למנוע הלא־כדאיים, המפעלים את לקיים
החוטים. תעשיית דוגמא: פועליהם). אבטלת

היסטוריה
המשי מסר מאחורי

 פלא זה היה לא קצר, זכרון בעלת בארץ
 עם (מתחרז קאבנא בראטליי של שמותו
 רק הד. שום כמעט עורר לא קראם הבאנה)

ה אחד היה )59( קראם כי זכרו הוזתיקים
 ישראל, מדינת להקמת העיקריים לוחמים
 האנגלו־אמרי־ ועדת־החקירה חבר היה כאשר
).1946( לארץ־ישראל קאית

 מצליח עורך־דין אירי, ממוצא נוצרי קראם,
 העולם מסביב חאן עלי אחרי פעם שרדף

מ ולתשלום לגט הסכם ממנו להשיג כדי
 היה היוורת, לריטה דולאר) (מיליון זונות
 אחרי ומדינאי־חובב. האמריקאי השמאל איש

 כחבר טרומן הארי הנשיא על־ידי שנבחר
 נלהב, כציוני ונתגלה לארץ־ישראל הועדה

ממ ואת טרומן את מלהתקיף נמנע לא
 כתב- היה המשי מסך מאחורי ספרו שלתו.
 על האמריקאי, משרד־החוץ נגד אישום
 מלחמת־ בימי ישראל את להפקיר שניסה

העצמאות.
 במאד שעבר בשבוע שמת לפני יום
 כתב עם קראם שוחח משבץ־הלב, האטן

 השאר בין ליבו. את בפניו שפך הזה, העולם
ביותר. מעניינים גילויים כמה גילה

״קיבל קראם, סיפר בישראל,״ ״בהיותי
האמריקאי השגריר מן דחופה הודעה תי

י ל ו נ 1162 הזח ח


