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 ,,אל־פתח״ אירגוו
דייו את מזהיר

 מכיוון דיין: משה אה מזהיר ״,אל־פתח׳
ל מתנכלים הישראליים שכוחות-הביטחון

 וברצו־ הכבושים כשטחים ערכיים אזרחים
 הקודמת כהחלטתנו מחדש נעיין עזה, עת

 וכמטרות ישראליים כאזרחים לפנוע שלא
אזרחיות.״

 אירגון על־ידי שוגרה ביירות, רדיו לדברי זו, אזהרה
ב חדש ״שלב ותסמן הישראלי, לשר־הביטחון הטירור

מלחמה״.

 - אשכול לוי
? לנשיאות

 הקרו־ כחוגים שמקורה עקשנית, שמועה
 המדינה שנשיא מכשרת אשכול, ללוי בים

 לאחר כשנה - מתפקידו לפרוש מתכוון
 ושאשכול - השביעית לכנסת הכחירות

רם־המעלה. התפקיד את יקכל
 ב־ למקורביו להבין הנשיא נתן מקור, אותו לפי
גיל. מטעמי לפרוש שברצונו ראש־הממשלה משרד

 אלגנ־ פיתרון זהו מפצי־השמועה, לדכרי
 כמג״ הלאה גם לכהן לאשכול שיאפשר טי

 ככחי־ למפלנת־השילטון לסייע היג־מע״י,
 הרין! סיכסוד ולמנוע יותר, מאוחרות רות
דיין. משה לכין כינו

 ועדת-חקירה
האוצר במשרד

 פנימית ועדת־חקירה מינה ספיר, פינחס האוצר, שר
 ממשל־ חברות על המופעל הלחץ הוגן אומנם אם לברר
בבע שהיא — יובל בחברת ורק אך עצמן לבטח תיות
ממשלתית. לות

 מאלה פחות טובים יובל חברת־הביטוח של תנאיה
הפרטיות. החברות של

 קפלן, (״ג׳סי") יוכן? עומד ״יוכל״ כראש
 ה־ משרד־האוצר, מנהל של קרונדמשפחה

 הוא ״יוכל" הנהלת יו״ר ארנון. יעקכ ד״ר
 הכללי והחשכ ספיר מאנשי - כן־דרור דוכ
האוצר. משרד של

 בו־גוריוו
הזמו עם במירוץ

 עבודתו בהכנת בקדחתנות עובד בן־גוריון דויד ח״ב
 אור לראות החייב ישראל, עצמאות שנות 20 על המקיפה

הקרוב. העצמאות יום לפני
מא לאחרונה, בטוכ חש שלא כן־גוריון,

ה את להכין להספיק כדי כוחותיו כל מץ
מועד. כעוד ספר

יהיה מי
? היהודי ההונגרס יו״ר

 קורן יצחק שאיש-חסותו לוחץ אשכול לוי
אס העולמי היהודי הקונגרס כיו״ר יכהן

זה. כיסא גולדמן נחום ד״ר יפנה וכאשר
 לפנות גולדמן על מזמן, לא אשכול, לחץ כך משום

עלייה.״ בענייני ״ולהתרכז הרבגוניים, מתפקידיו אחדים
 רומניה עולי התאחדות כיו״ר ידוע קורן
 הוא המושכים. תנועת כמזכיר - וכעכר

הר ספיר פינחס אף האוצר, כתת־שר כיהן
 משרד את כשקיכל זה, מתפקיד אותו חיק

לידיו. האוצר

? פופולארי יותר מי
מו באירגון המתמחה אמרגן ערך אותו פרטי, מחקר

הפופו במידת שינויים חלו כי גילה ציבוריים, פעים
 מלחמת־ששת־ בעיקבות — פוליטיים מרצים של לאריות
הימים.

 של להופעותיהם כדרישה חלה ירידה
 תמיר. ושמואל פרם שמעון כגין, מנחם
 סנה, משה ד״ר אצל חלה ניכרת עלייה

מראש. חודשים כארכעה התפוס

שלה והעיתונות מע״י
 יומון ייסוד נגד הכרעה נפלה עתה, לעת
מע״י. מטעם חדש

 חודשים חדש, כלי־ביטוי לייסד הוחלט זאת, לעומת
מש• באמצעות למע״י, לרתק כדי הבחירות, לפני אחדים

 בקרב מחאות לגל גרמה רפ״י ממשיכי של זו תוכנית
למע״י. שהצטרפו אנשי־רפ״י

 מתקרבת מפ״ם
מע״י עם למערר

 מפ״ם לבין מע״י בין תהליך־ההתקרבות להחשת צפה
 ריפטין, יעקב של בראשותו השמאלי, שהאגף לאחר —

לחלוטין. האחרונים בשבועות נוטרל
 את יערי של הרוכ יקכל הצפוי כהסכם

 תזכה מפ״ם :מאשכול מכקש שהוא העצם
 אף כהסתדרות, חלקי חופש-פעולה לקכל

 מע״י עם מערך של למישמעת תשתעכד
וכממשלה. ככנסת

 מחלקות ייסגרו
ב״תל-השומר״

 כית-החולים של התקציכי והמצכ מאחר
 קאטאס- שכתל-השומר המצויין הממשלתי

 את לסגור הצעה הועלתה ממש, טרופאלי
החדשה. התקציכית לשנה עד כית־החולים

וטו. הטיל שיבא, הד״ר בית־החולים, מנהל אבל

ה ״העולם וצלם סער שמעון זוהר, אלה :משולש צוות-צלמים על-ידי צולמו השכוע תמונות
המש כעוד כתל־אכיכ. 11 שטרוק כרחוכ כיתם, מול שריפה שפרצה שעה כוגן, אורי זה"

 אייזג- הישישה לאלמנה השכנים עזרו דלתות-הכניין(מימין), את לפרוץ כדי מסתערת טרה
כ ולמנוע, השריפה את לאתר לכסוף, הצליחו, (משמאל) הככאים להיחלץ. (כאמצע) כאום

 אפ- חוקרת המשטרה מיכל־נפט. נמצא דלת-הכית ליד כנפש. פגיעות דראמאטית, פעולה
המקום. מן הנימלט אלמוני לכן קודם ראתה כי טוענת, שכנה כזדון: הצתה של שרות

ש המיקצועיים, העיתונאים מיטב את גבוהות, בורות
אחרת. בדרך במסע־הבחירות גם יופעלו

 כמתנגדו־כרפ״י פרס שמעון נקם כינתיים
 ״מכט עורף וולפנזון, אכרהם הד״ר הוותיק,

 גולדה כפני המליץ הוא לשעכר. חדש"
 גלי, אלקנה שדווקא מע״י, מזכירת מאיר,
תפ יקכל רפ״י, שכועון של האחרון עורכו

 כיט■ - הצעיר" ״הפועל סגן־עורף של קיד
המוצע. וולפנזון, של כמקומו - מע״י און

 ל- עד מחלקות, מספר שייסגרו יתכן זאת, לעומת
לחלוטין. ריקה והקופה מאחר באפריל,

 5ר להשאיר - היתה התקציכית ההצעה
 הועלתה היא פתוח. מיקרי-חירום חדר את

 ל להעניק סירכ הכריאות שמשרד לאחר
מענק־כיניים. ״תל־השומר"

יצטרח א7 לביא
״כור״ לקונצרןחדש מבט

חדש״ ״מבט על
 את לאור להוציא ימשיכו רפ״י ממשיכי
 ״מכט לשעכר רפ״י של הכושל השכועון

 שלושה לפני הופסקה שהופעתו חדש",
שכועות.

ה של הראשון עורכו שהיה מי יערוך העיתון את
רפ״י. ממשיכי עם הנימנה אניזוהר, שמעון שבועון,

 משרד של הפורש המנהל לכיא, ישעיהו
 חברת• מזכיר של הצעתו את דחה הדואר,

ה להנהלת להצטרף ידלין, אשר העוכדים,
״כור". ההסתדרותי קונצרן
 הבכירה, הממשלתית שבפקידות המבריקים אחד לביא,

 ולהשתל• ללימודים הבאות השנים את להקדיש החליט
 הגדולות האוניברסיטאות לאחת להצטרף עומד הוא מות.

מ גאחד עגודת־מחקר שס לערוך על-מנת בחוצלארץ,
האירגון. נושאי


