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 גם היה המפלגה. בתוך והקרע התמודדות
 להבין, נתנו כיוונים מיני מכל נוסף: גורם

 — כך על יוצהר לא אם גם — גולדה כי
 בה תמיכתו על־ידי פתרון־ביניים. רק היא

 הרחוק. בעתיד ולא כיורש, מעמדו את יחוק
מ לחשוש מה לו שאין שרמזו, אפילו היו

 לה־ מעוניין אינו ממילא שזה ספיר! פינחס
 מזכיר להישאר ויעדיף ראש־הממשלה יות

כל לעניינים עליון שר או העבודה מפלגת
כליים.

. ללחום כדי . .  דיין של נאומו מחר
 ברוגז. המשחק ילד של נאומו כשל היה
 במפלגה, טובה הרגשה לו שאין הכריז הוא

 ״נציג בו הרואים חבריו־לצמרת על התמרמר
ת.״י העליז וינדזור ונשי הפוטש נציג הרחוב,
 המוכר שיקול מתוך מהצבעה, נמנע הוא

ה על ולשמור היום לסגת אסטראטג: לכל
 נמנעו עימו יחד מחר. ללחום בשביל כוחות

 למען שהורמו ידיים 42 כנגד — שישה עוד
מאיר. גולדה
למ אבל עצמה. גולדה היתד, הנמנעים בין

 ונתנה ליומיים, תשובתה את שדחתה רות
 שגם ברור היה לתפקיד, ששה שאינה להבין
 תוך וכי החברים״, הכרעת את ״תקבל הפעם

ה המדינה ישראל תהיה שבועיים־שלושה
 תשלוט בה — הודו אחרי — בעולם שנייה
כראש־הממשלה. אשה

סטודנטים
הראשיס

שגערפו
 הסטודנטים מוסדות הפכו העולם בכל
 המנתצים הקידמה לצבאות כלליים מטות

 הסטודנטים מוסדות בישראל המימסד. את
 מדי הישראלי. המימסד של נלעג חיקוי הם

 ה־ סטודנטים אותם נדהמים בשבוע שבוע
ה ומוספי עיתוני בקריאת עצמם מטריחים
 במשחק ראשיהם הגיעו היכן עד סטודנטים

ו השחיתויות בכל שלהם, הנלעג החיקוי
הקטנים. המירמה מעשי

צמ האחרונים בשבועות הגיעה בירושלים
 לגוזמה במעשיה הסטודנטים הסתדרות רת

ש אדישים, סטודנטים אותם שאפילו שכזו
הספ מערימות ראשם מרימים אינם מעולם

בתמיהה. עיניים פקחו רים׳
 זה התעוררות גל נשא האחרון שני ביום
 הסתדרות־הסטודנטים מועצת בישיבת פירות.

הסתדרות־הסטודנטים. צמרת הודחה —
 יונבחריהם, נענו מועצת־הסטודנטים נבחרי

 מוריאל ומסגנו שפירא עמי מהיו״ר ביקשו
למעשיהם. הסבר לתת מטלון

 בפירסום שדנה לישיבה הופיע לא מטלון
 עורכי תקפו בו ב״פי־האתון״ מערכת מאמר

 היו״ר את לשם וברוך אייל צבי העיתון,
 הסטודנטים מישאל תוצאות הדלפת על וסגנו

 ב־ סטודנטים לענייני הכתבים של השנתי
 תמורת לחוד), אחד (ולכל בלעדי״ ״אופן

המקו שהזכות בעוד תמונותיהם. פירסום
 התאחדות של הרשמי לשופר שמורה רית

פי־וזאתון. הסטודנטים,
 באופן הכחישו הסתדרות־הסטודנטים ראשי

ב בדיון אך האמורה, העיסקה את פרטי
 9 של ברוב והודח הסגן הופיע לא מועצה
נמנעים. ושני קולות

ה- היושב־ראש. בשביל חקירות
 והגדיר להאשמות התכחש שפירא עמי יו״ר
 ומושחת.״ גרוע ״ועד הסטודנטים ועד את

 ולהתמסר מפעילות לפרוש החליט לדבריו
 של להתפטרותו האמיתית הסיבה ללימודים.

 גילויו היתה בישיבה, הועלתה שלא היו״ר,
 לעמוס שפירא עמי העניק בו מיכתב של

 שהבטיח אף על ל״י, 200.— של מענק ברון
 של ועדת־הביקורת דיוני בעקבות לכן, קודם

 עובד הוא ברון עמוס כי הסטודנטים,
מתנדב.

 ״המתנדב״ קיבל מה עבור השאלה בירור
 המפתיעה התשובה את העלה — הכסף את
 שביצע חקירות עבור שכר קיבל עמוס כי

היו״ר. בשביל
 התפקיד על החוקרים—הסטודנטים תדהמת

 נודע כאשר נסתרה בתקן מופיע שלא החדש
 (אירגון איסת״א מפעילי הוא ברון עמוס כי

 ובשעת לארץ), לחוץ הסטודנטים של נסיעות
 ל״י 200— קיבל זה אירגון עם הסיכסוך

 .איסת״א של חסוייה אינפורמציה להעביר כדי
היו״ר. של לידיו
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