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ש וגיבוש שיבוש בגו
 מעילי- חלומות את שחיסל הגוש, נצחון

 בתל־אביב, מפא״י סניף על להשתלט העור
 ),1166 הזה (העולם אישיות בחירות בעזרת

 המפלגה. מרכז בבנין הרוחות את הרגיע לא
המנצ בין התגלו הנצחון אחרי מיד כי

 חלוקת־השלל, צורת על חילוקי־דיעות חים
הגוש. של האחידה המכונה שיבוש כדי עד

לב שקדמו בדיונים פרץ הראשון המשבר
 אחרי תל־אביב, פועלי מועצת מזכיר חירת

 לסגן מונה שכטר, אליעזר הקודם, שהמזכיר
 אלפרט, אורי היחידי: המועמד ראש־העיר.

הפועלים. במועצת שכטר של מקומו ממלא
לפתע, התברר, הגוש חברי רוב להפתעת

 מתנגד נצר שרגא הגוש מנהיג דווקא כי
 שולט המועצה שמזכיר הבין נצר כי למינוי.
 העיר, בשכונות מפא״י חברי על למעשה

לו. נאמן איש זה לתפקיד למנות רצה והוא
הת הראשונה בפעם לאיחוד. הדחיפה

 בגוש לעשות יכול אינו נצר שרגא כי ברר
ל שהבטיח אחרי גם רוחו. על העולה ככל

 יונה בתל־אביב, מפא״י מזכיר את עצמו
 פועלי במועצת רוב לרכז הצליח לא כסה,

המינוי. את קיבל אלפרט העיר.
 חילוקי־הדעות את סיימה לא הבחירה

 כדי אוהדיו, את גייס נצר הגוש. בקרב
מינויו לרוחו: היה שלא אחר במינוי ללחום

ה לביתו ידידיו את מקיטן אסף הבחירות
לש ניסה ברחובות, בשכונת־שעריים צנוע
 בבחירות. רשימתו כשלון על דעתם מה מוע
שתקו. הם

 ליבם נפתח שחור קפה ספלוני ליד רק
ש לירות 300 על קבלה ״יש הנוכחים. של

 הרשימה,״ את לבטל כדי לגלוסקא ניתנו
 תנועת־החרות מזכיר יהודאי, בן־ציון סיפר

ב נמצאת הזאת ״הקבלה בכרם־התימנים.
המפלגה.״ מזכירות

 משא־ מנהל שגלוסקא איך שמעתי ״אני
 וורהם־ זרח הלאומיים הדתיים ח״כ עם ומתן
 לביתו שבא מנסורה, שלמה התוודה טיג,״

 להתאחדות־ ״עליתי מראש־העין. מקיטן של
ב .שנוהלה השיחה את ושמעתי התימנים
טלפון.״
 יעקב הוסיף אחר,״ משהו שמעתי ״ואני

 50 רק מגלוסקא שקיבל צמוק־הפנים, טרם
 אל ״באתי מההכנסה. מרוצה היה לא לירות,

 הלירות אלפי 10 איפה לו: ואמרתי גלוסקא
 נשבע הוא אז הלאומיים? מהדתיים שקיבלת

 זאת בכל לירות. 5000 רק מהם שקיבל לי
אחד.״ גרזש אפילו לי נתן לא

 את ושמעה בחדר ישבה שאשתו מקיטן,
למש ידידו את הפנה האישיים, הוידויים

 שסיפרו מה כל לה לגלות מהם דרש טרה,
סירבו. לא הם לו.

אסתפק לא ״אני מקיטן: השבוע הסביר

אביעד מעילי־העור עסקן
ותודה פרחים זר

 מועצת לגזבר משען, מנהל ויינר, זאב של
 ביצר לעומתו, ויינר, התל־אביבית. הפועלים
אלפרט. ידידי את מאחוריו

 מן שנהנו מפא״י חברי כל בין היחידים
ה על קפצו הם מעילי־העור. היו המריבה,

 ויינר. לטובת בסכסוך התערבו מציאה,
 יותר יהיו הם יריבו, יותר שהם ״כמה

שבו בעוד המפלגה ועידת לקראת חלשים
מעילי־העור. של צעיר עסקן קבע עיים,״

נוסף. כשלון מעילי־העור נחלו השבוע
 וויינר נצר נפגשו התערבותם, אחרי מיד כי

 הסביר התפייסו. בתל־אביב, באום בקפה
 שמעילי־העור פעם ״כל הגוש: ממנהיגי אחד

מ רק הם שלנו, פנימי בסכסוך מתערבים
 לשמואל לשלוח כדאי הגוש. את גבשים
מכחב־תודה.״ עם פרחים זר אביעד

חקירות
שבט ם מ ח □ הלו שער״ מ

 שהפיץ גלוסקא, זכריה נגד החקירות תיק
 (כאילו לכנסת הבחירות ערב שמועות־ש!זא

 עצמו שהוא אחרי בוטלה התימנית הרשימה
המש גמור. השבוע היה מראשותה), מתפטר

 למסקנה הגיעה עדים, עשרות שחקרה טרה,
 גלוסקא את להעמיד חומר מספיק יש כי

ה נגד פלילית בעבירה להאשימו למשפט,
 משה נשאר שבראשה התימנית, רשימה
מקיטן.
 גלוסקא כי ברור כמעט היה השבוע אולם

 ית־ לא איש במשפט. צדדית דמות רק יהיה
ה המשופם, מקיטן כי הרשמי. בנאשם ענין

 למפלגה הצטרפותו על משא־ומתן מנהל
 תיק־החקירות את למלא דאג הפרוגרסיבית,

 מפלגות נגד מפוצצות בעדויות המשטרתי
שונים. ועסקנים
אחרי מיד קפה. סםלו;י על וידוי

בעצ גלוסקא. זכריה נגד המשטרה בתביעת
המפ שתי ונגד גלוסקא נגד משפט אגיש מי

 מתאים כספי פיצוי לקבל כדי האלה, לגות
מה להתפטר גלוסקא את ששיחדו זה על

 יהיה ואם בשמועות־שוא. לה ולהזיק רשימה
 כל של חסינותם את לבטל גם אדאג צורך,

 וזרהפטיג.״ כמו חשובים חברי־כנסת מיני
 מקיטן של איומיו הפחידו לא זאת בכל

 של המשפטי למומחה הנחשב וזרהפטיג, את
ש כלל זוכר לא ״אני הלאומיים. הדתיים
ל הסביר גלוסקא,״ עם משא־ומתן קיימתי

בכלל?״ העניו ״מה הזה. הטולס כתב

המשק
האחי□ מרד

ומצ הסוחרים מהתאחדות פורשים ״אנחנו
 הכריז הבינוני!״ המעמד לארגון טרפים
 ״יחד רבלסקי. עקיבא סוחר־ד,צבעים השבוע
 סק־ הבינוני המעמד לארגון יצטרפו איתנו
 בגלל הכל זה הסוחרים. של אחרות ציות

 שיף!״ מנחם הסקציה יושב־ראש
 טובות סיבות היו גבה־הקומה לרבלסקי

ל תנועת־החרות מועמד שיף, על לכעוס
 דויד של החורג ואחיו הרביעית כנסת

 התאחדות־הסו־ של הכללי המזכיר שיפמן,
 שאורגנו לסוחרים רבלסקי הסביר חדים.

הו טמבור לצבעים החרושת ״בית ידו: על
סו כל זה ובגלל ,30ס/סב־ מחיריו את ריד
 גדול מלאי ברשותם שהחזיקו הצבעים חרי

 שום עשה לא שיף אבל כספם. את הפסידו
 בית־החרושת.״ נגד דבר

 למרות משפחתית. פעולודתגמול
סו 300 מיהרו לא רבלסקי, של הצהרותיו

 חשדו הם התאחרותם. את לעזוב הצבעים חרי
)10 בעטוד (חנזשד
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