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מפלגות

והמזכיר דאעו־העיר
יבאר־שבע, מפא״י סניף מזכיר בץ, מאיר

מפלג מנגנון על־חשבון להתפרנס רצה לא
 פרטיות, מעבודות לחיות העדיף הוא תו.

 משכורת במפלגתו עיסוקיו תמורת לקבל
 בידיו להחזיק ידע זאת עם יחד בלבד. חלקית

הדרום. בעיר המפלגתי השלטון מושכות את
 שבוע לפני שנה. נמשך הכל־יכול שלטונו

 יוסף הח״כ מפא״י, מזכיר בבאר־שבע הופיע
 המקומית המזכירות בפני הירצה אלמוגי,

 מפא״י: מרכז החלטת את המפלגתי הסניף של
 במזכיר צורך יש הסניף את לארגן כדי

תמו יקבל למפלגה, זמנו כל את שיקדיש
מלאה. משכורת עבודתו רת

 הדרישה, את לקבל רצה לא שבץ כיוזן
ב הכלכלי עתידו את לקשור ממנו שתבעה

 מזכיר מתפקיד סילוקו היה המפלגה, קופת
מאליו. המסתבר דבר הסניף

 אחרי מיד דחכם. ידידותי שיכנוע
 חלק כי להפתעתו, התברר, אלמוגי הרצאת
 ראש־ המרכז. להחלטת מתנגד הסניף מחברי

 מויאל, אלי ועוזרו טוביהו דויד העיר
 כי טענו בץ, של לסילוקו הם גם התנגדו

 להחליפו. כדי מוכשר די איש במקום אין
 נא־ היה הוא לכך: טובה סיבה היתד, לשניים

הוראותיהם• לפי רק בסניף פעל מנם,
 רוב קיבלו העיר ראש של עמדתו למרות

 בץ אלמוגי, הצעת את המזכירות חברי
במקום. בו מתפקידו, סולק
 מפא״י בסניף התארגנו הישיבה תום עם

 טוביהו, דויד ניצבו אחד מצד מחנות: שני
 עסקני כולם חלפון, ויעקוב מויאל אלי

 בץ. של עבודתו בהמשך שתמכו הגוש,
 המזכיר־ הגירוש תביעת על ניצח שני מצד

הפו בחוגי שנסתייע עשור, יעקוב לשעבר,
 של במועמדותו תמכו אשר וההונגרים, לנים
בבאר־שבע. מפא״י מזכיר לתפקיד חכם דויד

 דויד כי היה נראה הכוחות הרכב לפי
 בץ של תומכו בעבר שהיה מי — חכם
 מקומו את יירש — המושבע ליריבו והפך

 טוביהו אך הפרטיות. חוש בעל המזכיר של
 הוא החשובה. העמדה על לוותר אבה לא

ידי באופן לשכנע חלפון יעקוב את שלח
מועמדותו. את שיסיר חכם דויד את דותי

 עובדי את גם טוביהו הפעיל שעה אותה
 מהם אחדים שיגר באר־שבע, בעירית מפא״י

 לשכנעם ניסה המזכירות, חברי עם למיפגש
 מוב־ נראה כשנצחונו השבוע, בבץ. לתמוך

חדשות. לבחירות מועד טוביהו קבע סח,
 היתר, הישיבה של הכמעט־ודאית התוצאה

 מה עד הוכח נוספת פעם מראש. צפויה
 הפיאודאליות־העירוניות האחוזות שלטון רב

 את בחיפה שגידל זה, שלטון מפא״י. בקרב
 במדינה, מרכזית לדמות שהפכו עד אלמוגי

 על־ידי שהופעל שעה יעיל פחות לא היה
אלמוגי. של הדרומיים מתנגדיו

עיתונות
י פ ס כ ד ב הצ*בז

 הכדורגל משחק שנערך לאחר אחד יום
יש של הכדורגל נבחרת בין הבינלאומי

 העתונות בשוק הופיע הצעירה, ואנגליה ראל
 בשם ספורט עתון חדש: מוצר הישראלית

עמו שני בין צנוע עתון זה היה הספורט.
אגורות. 10ב־ שנמכר בלבד דים

 לאור. מוציאו מי צויין לא החדש בעתון
להס מאוד מעונינים היו האמיתיים בעליו

 התאחדות ראשי אלה היו זהותם. את תיר
 המשחקים שפע בשל בישראל. הכדורגל

 כסף נכנס האחרונה, בשנה הבינלאומיים
שהצ הסכום ההתאחדות. של לקופתה רב

 200ל־ הגיע המוסד בקופת לאחרונה טבר
 ידעו לא ההתאחדות עסקני לירות. אלף

זה. כסף להוציא כיצד הגיונית דרך למצוא
ב הכדורגל מגרשי כל נמצאים לדעתם,

 פסול שום אין לדעתם תקין. במצב ארץ
 שנזשון, כמו כדורגל שקבוצת בעובדה
לנ נאלצת הלאומית, לליגה השבת שעלתה

 אין לדעתם מגרש. מחוסר רחובות עד דוד
 הלאומית מהליגה כדורגל שקבוצת בכך רע

חסר־יציעים. במגרש משחקת בני־יהודה כמו
 וראו מצאו הכדורגל התאחדות ראשי

 במדינה. הכדורגל בשטח ותקין שפיר שהכל
שהצ הציבור כספי את להוציא החליטו הם

קדו למטרה הציבורי המוסד בקופת טברו
יומי. ספורט עתון של לאור הוצאתו — שה

 היתה העתון לייסוד האמיתית הסיבה
 לכמה הרמות. ההצהרות מן במקצת שונה

 שרצים של שקופה ההתאחדות, מעסקני
 בעל (״האיש צבי כמו — מאחוריהם תלויה

 על ביקורות לקרוא נמאס ברים, הצלקת״)
לשבחים. בחיפושיהם להתאכזב פעולותיהם,

מסחרי עתון לאור יוציא ציבורי שמוסד

 עדיין נראה לא כזה דבר — הציבור בכספי
 מוכנים היו ההתאחדות ראשי אך בישראל.

תקדים. ליצור
 היתד, ההחלטה, מעצם גרועה יותר עוד
לכדו ההתאחדות עסקני בחרו בה השיטה

הקיים היומי הספורט בעתון להילחם רגל
הספורט. חדשות —

 על אסרו הגבירים מבפנים. גזירה
לכ הלאומית, הנבחרת מאמן מאנדי, גיולה

 מאשר אחר בעתון מקצועיים מאמרים תוב
 מתור־ את לפטר איימו הם ההתאחדות. עתון
 משום בן־שלום, אברהם מאנדי, של גמנו

 הספורט. חדשות במערכת גם עובד שהוא
 העומדים בכספים לחסוך לא החליטו הם

המתחרה. העתון את לחסל מנת על לרשותם
 אילו נוצר שהיה לזה דומה היה המצב

 תחנות פותח למשל, התחבורה, משרד היה
 או הפרטיות. במוניות להתחרות כדי מוניות

עג לגדל מחליט שר־החקלאות היה אילו
ב להתחרות כדי המדינה חשבון על בניות

קיבוצים.
תחי התקבלה העתון הוצאת על ההחלטה

 בהנהלת ומכבי הפועל נציגי בהסכמת לה
 נרתעו האחרון ברגע לכדורגל. ההתאחדות

 התאחדות, של עתון כי הבינו הם מכבי. אנשי
 הרוב. דעת את יבטא להפועל, רוב יש בה

 קולות ברוב הוחלט מכבי מרכז בישיבת
להו־ ההסכמה את לבטל אחד נגד תשעה של

של איומו את ילוו חדשות בינלאומיות מדיניות הצהרו• © ^
ם חו מן נ לד ר גו ט פ ת ה  פעם יטען גולדמן הציונית. ההסתדרות מראשות ל
עבד־אל־נאצר גמאל עם להיפגש מצליח היה מתפקידו התפטר שאילו נוספת
 מארוקו ומלך

לו
גם הוא החמישי. מוחמד כי הנדושה בטענתו שוב נפנף _________

חרושצ׳וב. ניקימה ברית־הסועצות ממשלת ראש עם להיפגש סיכוי
חלק להחליף המפלגות, ממרכזי ידרוש גולדמן נחום ס

 להכניס המפלגות מן יתבע גולדמן היהודית. הסוכנות בהנהלת מנציגיהן
 הפחות העסקנים במקום הראשונה, השורה מן עסקנים הסוכנות להנהלת
עתה. אותן המייצגים חשובים,

 יגישו באם לא״נעים, במצב להמצא עלול האוצר משרד ס
בטענות־ כסף הוצאת על משפט יבואני־מכוניות כמה נגדו
 לפיהן חדשות, תקנות האוצר קבע המכוניות ביבוא הליברליזציה בעת שוא.
את קובעות אלה תקנות ישנות. מכזניית לגבי המוקטנים המכס שיעורי ייגבו
שנוצרו המכוניות כללמשל שרירותי. באופן המכונה של הייצור שנת
 .1956 בשנת יוצרו כאילו נחשבות 1957 ספטמבר לבין 1955 ספטמבר בין

מכס ותלגב האוצר המשיך הפירסומים, בילקוט זו תקנה פירסום למרות
מכונית של ייצור שנת את המגדירות הישנות, התקנות לפי חדשות ממכוניות
 כזו בצורה כי טוענים מכוניות יבואני בלבד. חדשים 12 במשך במסגרת

עקרוני. משפט להגיש עומדים בלתי־חוקי, באופן לירות רבבות המכס גבה
הח־״כים כין להשלים נסיונות ייעשו הצ"כ ועידת לקראת •

 עסקן יתווך לאחרונה, הסתכסכו שהשניים אחרי ספיר. ויוסף סרלין ף0יו
הסנסציה בועידה. צירים בלוק ליצור לשכנעם ינסה ביניהם, דולצ׳ין ליאו הצ״כ

כך! \2ר
 פינקלשטיין, (״גרישר,״) צבי העתון. צאת

 הוצאת בעד ההתאחדות בהנהלת שהצביע
שפר לעתונאים איבה נטירת מתוך העתון,

 פרטי תפוזים בסתר עסק כיצד בשעתו סמו
 להתפטר נאלץ באמריקה, הנבחרת בסיור

ההצבעה. בעקבות
 כבטאון העתון את להוציא יכולת מחוסר

 על־ידי כביכול הספורט הוצא ההתאחדות,
 רק כתבים. קבוצת של פרטי קואופרטיב

 ימומן העתון בתמונה: חסר היה אחד פרט
 גובר, אותו הכרטיסים של המופרז מהמחיר

הכדורגל• לתחרויות הכניסה עבור ההתאחדות

תזכיר
■דין *גד ת ר וי!

״דווקא לאו - ״ארכיון  היתה זאת !
שפור שרת, משה מאת מאמר של הכותרת

 את בחריפות תקף בו בדבר, השבוע סם
 בענין ידין יגאל של הפירסומיות הגחמות

 הזה העולם כמו בר־כוכבא. תקופת מכתבי
 כי העובדה על שרת הצביע לפניו, )1882(

 . . . ״ארכיון״ מלהיות רחוק שנתגלה מה
 היתד, זו שאלה ? פרמיגג׳ר הבטיח מה

 הודיע שבועיים לפני במחלוקת. שנוייה
 הבטיח היהיר המפיק כי )1881( הזה העולם

 בתסריט שינויים להכניס ערבית למשלחת
 תמונת את (א) היתר בין למחוק אכסודוס,
 (ב) ערבי, פליט על־ידי קרן של שחיטתו

 חברתו שסבלה הגופניים העינויים פירוט את
 (ג) שהרגוה, הערבים מידי בן־כנען של

כי אחרי גוויות מלא עברי כפר של תמונה
 יוסוף שח״כ אחרי הערבים. בידי בושו

 לפרופסור זו הבטחה על הודיע כימיס
 כי השבוע פרמינג׳ר הכחיש בובר, מארטין
 שלא הכריז זו, מעין הבטחה נתן אי־פעם

 ערביים בחוגים בתסריט. שינוי שום יכניס
 דעתו את שינה פרמינג׳ר כי הדעה נשמעה

הערביים. באיזורים הצילומים סיום אחרי

!חי \2 \2 ג־
 תעלה אברנזוב, עורך־הדין הח״כ של אוהדיו קבוצת כי יתברר במשפט: שתתגלה

.הציונית להסתדרות המפלגה של האוהד יחסה לשינוי קיצוניות הצעות

חסידיו הצ"כ. של איגוד־העובדים כקרב גם יתגלי סיכסץ* @
 אברהם ד״ר סיעתם, של הראשון המועמד כי יטענו רימלט אלימלך ח״כ של

המשוריינים. במקומות המועמדים ברשימת בהעמדתם אותם קיפח סטופ,
 פיצויים תביעת תגיש הישראלית, הסופרמרקט חכרת •
החברה ראש־הממשלה. משרד נגד לירות אלף 20 של סכום על

 יום־העצמאות חגיגות בעת לסחורותיה שנגרמו נזקים על פיצויים תתבע
 תל־אביב. חלקי בכל ומזון משקאות לממכר דוכנים החברה הקימה בו האחרון,

אנשי של רשלני טיפול באשמת והושמדו, סחורות נגנבו החברה לטענת
ראש־הממשלה. רדמש

עורף של מינויו סביב כ״קול־ישראל״ תפרוץ שערוריה ©
 מיכרז לאחרונה פירסם ראש־הממשלה שמשרד למרות הספורט. מדור
 אחרי לתפקיד, קיוויתי ניסים כבר התקבל זאת, למשרה מועמדים לקבלת

 העברית השעה שדרנית שהיתה כהן, רות לאשתו, בבקשה
עורך־ משרת בהשגת הסכמתה את התנתה רות לקול״ישראל.

 פנה שקול־ישראל
לעבור בבי.בי.סי.

לבעלה. הספורט
האימון שיטת את ישנו כארץ האיגרוף ספורט ראשי ©

האמרי האיגרוף שיטת בארץ מקובלת היתה כה עד הישראלי. כאיגרוף
 האיגרוף ניבחרת של האחרון בסיורה נימוצווב בהתקפות הדוגלת קאית,

 יותר, מאופקת איגרוף שיטת מקובלת שם באירופה, כי התברר ביובוסלביה,
צפויות שלישראל מכיוון האמריקאית. בשיטה המתאגרפים את השופטים פוסלים
השיטה. תוחלף האירופית, בזירה התמודדויות בעולד

בבניין לשותפות יכנסו ו״ידיעות־אחרונות" ״הארץ" •
ס פו ש. ד ד  את שתשמש רוטאציה מכונת במשותף ירכשו והצהרון היומון ח

העתונים. שני
ידחה לכקוכיץ, אמציה נכחרת-ישראל שכלם לודאי קרוב •
 על-ידי רשמית בלתי בצורה ניתנה ההצעה באנגליה. לשחק ההצעה את

 בבית־קפה לבקוביץ עם שקיים פרטית בשיחה ג׳ונט, קאן הבריטי העתונאי
מתכונן הוא אין הסופית, תשובתו את עדיין נתן לא הבלם כי אם אריאנה.

בישראל. ממשלתית פקידות בעבודת יסודר לאנגליה, לעבור

118315 הזה העולם


