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 שאשכול מתכוונים אליאב שאנשי בעוד

 וש־ הבאד״ בקאדנציה ראש־ממשלה יהיר■ לא
 מע׳׳י מועמדי בין יסודית ריפורמה תיערך

 רוצה — שלה המרכזיים ובעלי־התפקידים
 שיתפטר כדי אשכול על ללחוץ השני החוג
ומייד. תיכף

 לראש־ נוספת פעם ייבחר אשכול ״אם
 להכריחו שיוכל כוח יהיה לא — ממשלה

 אנשי אומרים ראש־הממשלד״״ כס על לוותר
 הוא שעובר יום כל זאת, ״מלבד חוג. אותו

 בפני עומדת המדינה לאיבוד. שהלך יום
 לא עתידה. לגבי גורליות החלסות קבלת
 דווקא ייערכו בשלטון שהחילופים יתכן

מדי.״ מאוחר יהיה אז.

ס קי תי ו חו ־ ת רי ב

שי ^ ג נ ה, חו  שבועות מזה המנהלים ז
 הם חשאיים, וכינוסים פגישות אחדים

בפוליטי עוסקים כלל בדרך שאינם גורמים
 אנשי־בטחון, כמה ביניהם יש מיקצועית. קה

 מ״מי מורכבים רובם אך פעילים, בתפקידים
הציבו הבמה מן שירדו אישים — שהיו״

 שונים שבזמנים אחרי המדינה, קום מאז רית,
בכירים. בתפקידים נשאו

 שליכדה תקופת־ד,כוננות זו היתד, שוב,
 פוליטית, אנרכיה של ימים באותם אותם.
 הוזעקו הם לפעילות. שונים גורמים הוכנסו
ש כדי פעילים, אנשי־בטחון על־ידי
האישיים קשריהם ואת השפעתם את יפעילו

 אשכול, על הלחץ את להגביר על־מנת —
לממשלה. דיין משה את שיצרף

 איתו מינוי — דיין של ממינויו מעודדים
 — בלבד מאמציהם כפרי רבה, בהגזמה ראו,

 בניסיון שוב, להתלכד אלה גורמים החלו
פעי במדינה. הפוליטיים החיים על להשפיע

מצומצמות בפגישות תחילה, התבטאה, לותם
ה שונים, עניינים והוארו ״הוסברו בהן —

המדינה.״ בפני ניצבים
 הללו הפגישות מכל הסופית המסקנה

 להדחתו ולפעול להתגייס שיש — היתד,
אשכול. לוי של

 לתאר אין הנוכחיים שבתנאיים מכיוון
 פאר־ בדרך אשכול את להדיח ניתן בו מצב

 פוטש על גם לחשוב אין שני ומצד למנטרית,
 שהדרך למסקנה חוגים אותם הגיעו צבאי,

 בלתי־ ציבורית תנועה להקים היא היחידה
 כי אשכול, לוי את לשכנע שתנסה מפלגתית

 מראשות־ להתפטר עליו לטובת־המדינה
 למשה — תפקידו את למסור הממשלה,

דיין.
 נוטלים אינם לשעבר רפ״י אנשי דווקא

אש להדחת החדשה בפעילות חלק עתה
 נועד אשכול על הלחץ ברורה: הסיבה כול.

 הוא כלשהי. למפלגה מזיקה נקי להיות
 בכירים, פקידים מפי התיכנון, לפי יבוא,
 המשק ראשי ממשלתיות, חברות ראשי

ואחרים באוניברסיטאות פרופסורים הפרטי,
 אישיות בשיחות בעיקר אותו שיפעילו —
 לו יובהר בהן שיחות עצמו, אשכול עם

 ושעליו — העם מאמון עוד נהנה שאינו
להתפטר.
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תיר זו שפעולה שאסור ברור אשכול /
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ל הצעות מספר כבר מועלות על־כן
 שבאם כך — להבא לו המיועדים תפקידים

 הדבר, ייראה לא להתפטר, אשכול יסכים
בהדחה. כלפי־חוץ,

מ שז״ר זלמן יתפטר אחת הצעה לפי
ו בריאות מטעמי כנשיא־ר,מדינה, תפקידו

 אשכול בלוי לבחור יהיה ניתן ואז גיל,
כנשיא.
 קוסמת זה שבשלב — שנייה הצעה לפי
 יטול הוא — אשכול של למקורביו יותר

 כנשיא ענייני־העלייה, ניהול את עצמו על
 של במקומו העולמית, הציונית ההסתדרות

גולדמן. נחום הד״ר
ש האזרחי, הפוטש של תחילתו זוהי

 להעריך קשה אשכול. לוי את להדיח נועד
 במצבו אשכול, לוי שכן סיכוייו את מראש
 ראשות־ בכם להיאחז עשוי כיום, הנפשי

 גם פנים, בשום עליו לוותר ולא הממשלה
 יביא המשך־כהונתו אשר הנזק לו כשיובהר
למדינה.
 הקשישה ההנהגה אין עדיין לזאת, נוסף

להש מוכנה ואחדות־העבודה מפא״י של
 אפילו ראשות־הממשלה. על ויתור עם לים

 למנות יהיה אפשר אם ספק אשכול, יתפטר
 תלחץ הקשישה ההנהגה במקומו. דיין את
 פנחס כנראה מחבריה, אחד מינוי על אז

כולם. על המקובל כראש־ממשלה ספיר,

שות  את בגאווה מגי
ו ל ע פ ף מ ת ו ש מ ה

שרים באלבומי והגדול המפואר שנה ע ישראל למדינת ה
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ותעשיה פיתוח

 טיראן. עד הגולן מרמת ויופיה. נופה במלוא
 הימים. ששת מלחמת עד והמחתרות, העברי מהגדוד

פאר. לבניני אוהלים מיושבי חפשית, לעליה מהעפלה
 — הארצי המים מוביל עד בכדים המים שואבי מהבידואים

בישראל. והתעשיה ההנדסה גאוות

*

ת יצירה תי  מושלמת אמנו
ישראל צלמי מיגוב של יצירתם

*

ם248 י ד ו מ ם 64 — ע מו נייר על צבעוניי בח כרו שו  בארבעה מ
ם 350 צבעים. מי לו צ ם כל — ת ת תצלו מנו ם כל — א ה. תצלו חווי

ם - למזכרת האלבום ת האלבו ם - למתנו להנאה האלבו

. במקום 22.50 במחיר זה בחודש  ל״י 25-
ג י ש ה ת ל ו י ו נ ח ם ב י ר פ ס ם ה י צ י פ מ ה ו

: הפצה ת י אש  .612142 טלפון תל־אביב, ,3 שטראום רחוב — אי״ל ספרי ר
. 3 96 35 טלפון ,105 החשמונאים תל־אביב, לעולם״, ״מסביב :ומפעלים למוסדות

ד ו \ י ;  לשחקנים ח
 ולדוגמניות י י י

ת צורן אין היו  רקדן ל
גיז לרקוד כדי מקצועי

 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף
ובלונ בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
 ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

כושר־תנועה־ומיקצב.
 וקורסי־ערב קורסי״גוקר
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