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ארגנטינה

שה שה :דרו שניה א
 היתד, הארגנטיני, הרודן אשת פרון, אווימה

המק האיגודים ובעיקר כולו, העם אלילת
הפ מספר, חודשים לפני מותה, עם צועיים.

שלמה. לאלוהות ארגנטינה בני בעיני כה
 פקודת כי ארגנטינה לפועלי נודע השבוע

 מות לאחר שנתנה אבל שנת על הרודן
 על לא אך הארגנטיני העם על חלה אשתו
 קשרים ליצור בינתיים שהספיק עצמו, פרון

 יהודי, תעשיין של אלמנתו עם רומנטיים
ויס. טרז מריה טניס, ואלופת יפהפיה צעירה

 הרשמי ביקורו לפני ממעריץ. פצצה
 פרון לשם שיגר השכנה בצ׳ילי הראשון
 את להכין כדי ושחקנים ספורטאים משלחת

 להפגש :כפולה היתר, המטרה הקהל. דעת
 לנהול וכן איבאנז הצ׳יליאי הנשיא ידידו עם

 כלכלי־מדיני פעולה שיתוף על ומתן משא
מר מטרה הלטינית. אמריקה ארצות בין

 אמריקה מדינות ברית יצירת :לכת חיקת
פרון. של בהנהגתו הלטינית
 קרירה היתד, צ׳ילי המוני של הפנים קבלת
 פנים לקבלת זכה לארגנטינה בחזרו ביותר.

 שעון פצצת רעמה הגבול בתחנת יותר. חמה
 עם שם שעבר לאחר מספר דקות שפעלה

 נזרקה הפצצה כי להניח אין פמליתו. בני
 ארצם את להציל שרצו חופש, לוחמי ידי על

 מתקבלת הנחה הארגנטיני. הרודן של מעולו
 ידי על הוטלה שהפצצה היא הדעת על יותר

 קודש חילול שראו אוויטה, של זכרה מעריצי
וים. מריה אחרי פרון חיזור עובדת בעצם

המוק הבוקר בשעות שניקה נקיון, פועל
 ונתקל איירם בואנוס של רחובותיה את דמות

 של החדשה לבו בחירת של בתמונתה בעתון
 תהיה ולא אחת אוויטה רק ״יש : אמר פרון,

שניה.״ לה
 אם סופית השבוע לדעת היה אפשר אי

זו. הנחה לקבל נכון פרון גם

הברית ארצות
מקורות ם ה מי ת ת ס מ

לנ העברית המלה הפכה המדינה קום עם
 קול על נוסף האתר. גלי על מאד פוצה

אמ קול גם עבריים בשידורים פתחו ישראל
הבריטי. השידור ושרות ריקה

העב השידורים היו האחרונים בשבועות
 חשוב נושא הברית, מארצות ביחוד ריים,
 הסינטור האמריקאית. העתונות דפי מעל

 ומקום מקום בכל שחפש האמריקאי מקארתי,
 נגדם פתח בריתם׳ ובני הקומוניסטים את

פרלמנטריות. ועדות בפני חריפות בחקירות
 ההחלטה על נודע מספר שבועות לפני
 ).796 הזה (העולם העברי השידור את לבטל

 גליזר סידני השידור מנהל את קרא מקארתי
 הסינאטור עדות. למתן עליו מהממונים וכמה
 משיקולים נבעה ההחלטה כי להוכיח ניסה

שהיו קומוניסטים ידי על הומלצה מוטעים,

האמריקאית. בתעמולה לחבל מעונינים
 קבעו הם אחרת. סברו לעומתו, העדים,

 השגרירות עם בהתיעצות ננקט הצעד כי
 ההאזנה כי קבעה אשר בישראל, האמריקאית

 זקוקה אינה ישראל וכי מאד קטנה לשידורים
 לדאוג ותוכל מערבית תרבותית לתעמולה

היא. באמצעיה לה
 דאמרי־ השגרימת לתסכית. פרסום

 החקירה על כנראה ידעה שלא בישראל, קאית
 להזים נסתה בוושינגטון, להפתח העומדת

רש להכחישה מבלי בעתונות הידיעות את
 לתכניות ופרסומת תעמולה מסע ידי על מית׳

העבריות.

מ תסכית שידור זכה מיוחדת לפרסומת
 אפלת קסטלר ארתור של ספרו לפי עובד

המו ברית נוסח במשפטים העוסק בצהריים,
העממיות. והדמוקרטיות עצות

ישרא ידי על כולו הוכן התסכית שידור
 ישראל. מקול בן־ארי חנה ידי על ובויים לים

 הסרט כוכב פסקין, דינה מלאה חשוב תפקיד
 בתיאטרון מה זמן ששחקה נאמנה קריה

_________________________נדה. הבי
 אשר השידור, של שביטולו ספק כל אין
 אחד לסתימת יגרום החקירה, למרות יוגשם

 ביותר הנוחים הצדדית הפרנסה ממקורות
לאמנות. נטיה בעלי לישראלים

ף1איגר
ב ובוחים בי ס לוירה מ
רמ ענק, מודעות הודבקו נתניה נחוצות

 באיג־ הגומלין תחרות מועד את בישר קול
).800 הזה (העולם ומכבי ביתר בין רוף

 אמריקאית, לפרסומת שדמתה התעמולה,
 אכן, כי, בעיר הספורט אוהדי בלב החדירה
לאו מתחת רק להתרחש. עמד גדול מאורע

הוב האגודות, שמות את שציינו הענק תיות
 נתניה. ביתר נתניה, מכבי שמות בצניעות או

ה אולם את למלא הצליח הגדול הרעש

 צמאים צופים ב־סססז שרון המהודר קולנוע
 ספורט פופולארי כמה עד שוב שהוכיחו
 דמי את הצופים ששלמו לאחר אך הכפפות.
 כאלף למארגנים שהכניסו הגבוהים, הכניסה

 עד דקות 45כ־ לחכות נאלצו נקיות, ל״י
ה ליד שנוהל הער הויכוח יסתיים אשר

הקבוצות. ראשי בין רהז

 מכבי, של יתרונו הסתמן הקרבות משהחלו
 ביתר. של אחת לעומת נקודות חמש שצבר

 5: 7 המאזן הראה הערב של בסיומו אך
 של יפים נצחונות לכמה הודות ביתר, לטובת

מתאגרפיה.

מכביה
לי *ופיה □ ב סי מכנ
 באיצטד צופים אלף 50 נדהמו 1950 בקיץ

 ישראלים ספורטאים 200 כאשר הרמת־גני
 במסדר עלובה, בתלבושת סדר, ללא צעדו

 היתד, השלישית. המכביד, של החגיגי הפתיחה
ב והחזקה הגדולה האחרונה, המשלחת זו

 מסודרות משלחות 21 לאחר שצעדה יותר,
המארחת. למדינה כבוד הביאה לא להפליא,
 בלתי תקריות גם אירעו מעמד באותו
 משמעותו כל את העצום לקהל שגילו נעימות

 זמן שפרץ והפועל, מכבי האגודים, ריב של
 להתערבותה עד ונמשך המשחקים לפני רב
הממשלה. של

 השנאה כי יום באותו להאמין היה קשה
 בושה של רגש מכל גדולה גדולה, כה היתד,
 יהודים. לא ביניהם הרבים, האורחים כלפי
 האחד סמלים. שני עם צעדו הנבחרת חברי
 לשייכות בהתאם השני, הלאומי, הסמל היה

 לבנות גופיות מכבי. או הפועל של החברים,
 מכנסי אך מאמצים, לאחר חבר, לכל נמסרו
לה עליהם יהיה להם, נאמר לבנים, ספורט

 של מחפירה הופעה : התוצאה מבתיהם. ביא
כש וד־אי., רועה ללא ברשלנות, שצעד עדר

 השני כחולים, מכנסים לובש האחד חלקו
ירוקים. השלישי לבנים,
 להסביר היה אפשר ! שונה אופי לא

 בקשיים הקשה, הכלכלי במצב התופעה את
 להסביר היה יכול לא איש אולם כספיים.

 משלחות שש שעה באותה הופיעו כיצד
מר תלבשות בעלות מסודרות, מטופחות,

 ואליצור. הפועל מכבי, אגודות של היבות
 לכך שהתכוננו לאחר מופתי, בסדר צעדו הן

 תמהון אוהדיהם, תשואות עוררו רב, במרץ
 כיצד הבינו לא הללו הנוכחים. בעיני מפתיע
 חברי פונקו הנבחרים, הספורטאים הוזנחו

 עם ישיר מגע היה לא שלרובם האגודות,
בלבד. תעמולה לשם צעדו הספורט,

 בשדה נמוכה לרמה גם גרמו הריב תוצאות
 של ביחס העצום המספר ואלמלא הספורט,

 היו ולא כמעט אורחיהם, לעומת הישראלים
כלל. בהם מרגישים

 ביכרו פאר, חליפות שלבשו המארגנים,
 מארצות־הברית, האורחים עם ולשוחח לשבת

 לשיכון הדאגה על ובריטניה, דרום־אפריקד,
 מכל לתל־אביב שבאו לישראלים, מתאים

 ללא שלם לילה משך התרוצצו הארץ, פנות
דואג.

 הוצאו שנים, שלוש לפני כמו השבוע,
 בישרו המכביה, לקראת מהודרות חוברות

החשוב. המאורע קרוב את
 חדשים חמשה שרק פי על אף אולם,

 כל נעשו טרם החגיגית, לפתיחה עד נותרו
ה החגיגית שהפתיחה להבטיח כדי מאמצים

 לפני המכביד, מפתיחת שונה אופי תשא שנה
שנים. שלוש

פסקיד דינה בן־ארי, חנה
מקארתי של דעתו לנזר-ות
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