
נרמס כר
בקב

 רצה בקר, אהרן ההסתדרות, שמזכיר נכון זה אין
 כי והדגיש חזר הזדמנויות בשלוש להיפך: להתפטר.

 לפני דבר, דפי מעל בראשונה להתפטרות. מועמד אינו
המ אשכול לוי עם בשיחה בשנייה: חודשים. כעשרה

 וחצי, כחודש לפני לאחרונה: זו. שנה בינואר נוח,
 אמר: כאשר ספיר, ופינחס מאיר גולדה עם בשיחה

להתפטר!״ אסכים — אותי יחליף ספיר אם ״רק
בגי למעשה שהיתר, הממשלה, בשליחות התנהגותו,

 סביבו יצרה הפועלים, של המיקצועיים באינטרסים דה
 הן במפלגה, שולחיו מצד הן מוחלט: ניתוק של אווירה

 רשימת בצמרת הצבתו כי חשש, היה הפועלים. מצד
 בהסתדרות, מע״י של המסורתי הרוב את תסכן המערך

 במרות הכופרים מיקצועיים איגודים להקמת תדחוף או
ההסתדרות.

 מזכ״ל לו הציג יתפטר כי הדרישה את
 זה צעד כי הבין ובקר ספיר, פינחס מע״י
 בלית■ ראש־הממשלה. של בידיעתה נעשה
המבוקשת. ההתפטרות את הגיש ברירה

 הובטח עתידו. שאלת פתוחה: נשארה
 לו נרמז השביעית. הכנסת חבר שיהיה לו

 מועצת־ כיו״ר להתמנות גם עשוי שהוא
 ירידה - הפועלים״ ״בנק של המנהלים

קרו שר: להיות סיכוייו במעמדו. גדולה
לאפס. בים

 — רפ״י לא
דייו רשימת

 המערך, מן דיין של פרישתו על הניחושים גבור עם
 יעמוד שהוא הנפרדת הרשימה של דמותה גם מסתמנת
 רשימה אלא ההיסטורית, רפ״י זו תהיה לא בראשה.

 מחוגים ואישים דיין, של המושבעים מאוהדיו המורכבת
קולות. למשוך המסוגלים אקדמאיים
במקו יועמדו או - הרשימה מן יוצאו

פור מרדכי הח״כים :בלתי־ריאליים מות
 דגני. עמום בהיר, אריה גז, מטילדה קים,

 בן־פורת מרדכי פרם, שמעון :לדיין רצויים
ש אפשרות קיימת כי אם - נבון ויצחק

 הצעת את ויקבל דיין, עם יפרוש לא נכון
הכנסת. כיו״ר למנותו המערך
 חיים אלוך זו: ברשימה חדשות פנים
 דה־ האטום מדען אבריאל, אהוד הרצוג,
 ישראל ונציג בן־נתן אשר השגריר שליט,
תקוע. יוסך באו״ם

 לבגיו הציע דייו
הדדית התחייבות

מנ לבין דיין משה בין שיחה התקיימה
 אפשרות לבחון דיין ניסה בה בגין, חם

 ממשלת תקום לא פרישה של שכמיקרה
 נתן לא בגין השני. בלי אחד של ליכוד

להת עליו כי נימוק תוך סופית, תשובה
חבריו. עם כך על ייעץ

 עם דייו של סודית פגישה
ההסתדרותי המשק ראשי

ה בימים נפגש דיין משה שר-הכיטחון
ראשי עם בלתי-רשמית כצורה אחרונים

בבי נערכה הפגישה ההסתדרותי. המשק
 איש יעקבי, גד דיין, של סודו איש של תו

 נכחו ויעקכי דיין מלבד המרכזת. הוועדה
 העובדים, חברת מזכיר ידלין, אשר גם בה

 גולומב דויד ח״כ כור, מנכ׳׳ל עמית, מאיר
אליאב. (״ליוכה״) אריה שר־הקליטה וסגן

תעסו של בעיות נדונו כסודית, שהוגדרה בפגישה,
אפ על הנוכחים שוחחו אחר המוחזקים. בשטחים קה

 נראה העבודה. ממפלגת דיין משה של הפרישה שרויות
 האו־ מע״י צעירי אצל הדופק את למשש ניסה דיין כי

 שייצא במיקרה אליו יצטרפו אם ולבחון פוזיציונרים,
השביעית. לכנסת בבחירות עצמאית ברשימה
 בהן כאלה, בפגישות להמשיך סוכם

 ספיר *טל במעמדו לפגוע נסיון דיין רואה
ההס כסקטור לפחות הכלכליים, כנושאים
תדרותי.

ה בשורות כוחם מלוא את להפגין מהם מונעים כי
מפלגה•

 מרבית כי הסתבר, הראשונים בבירורים
 להתפקד, מוכנים אינם אומנם רפ״י אוהדי

המפלגתי. למס להתחייב או

התופת מכונית לקח
ב מכונית־התופת, התפוצצות בעיקבות

 תל* משטרת הוציאה דיזנגוף, לרחוב ניצב
 •טתחנה מכונית כל לגרור הוראה אביב

דיזנגוך. ברחוב
 העלימה עתה עד אך החנייה, אסורה דיזנגוף ברחוב
 בשעות במיוחד מהפרות־החוק, עין המשטרה במיקצת

והלילה., הערב של המאוחרות

ק מיליון חצי אחרי סודאן: ר ם- מלאה! עצמאות הרוגי

 המחוזות באחד לאהרונה צולמה זו תמונה
 סגני־ שני בה נראים סודאן. של הדרומיים

 הדרומי, המורדים צבא של וחייל אלופים
 של המוסלמי בצבא שנים שש מזה הנלחם
 :משם שחזרו זרים עיתונאים לדברי הצפון.
יו עוד נוראה במהדורה ביאפרה ״זאת

 על שהשתלט השמאלני, המישטר תר!"
 הפיכה בעיקבות שעבד, בחודש חרטום

הדרו למחוזות אוטונומיה הציע צבאית,
 ועובדי־אלילים. נוצרים המיושבים מיים,

 חצי שהושמדו ״אחרי השיבו: אלה אך
לעצמאות:״ רק נסכים - מאחינו מיליון

 המצריים הקומנדו גופות
בשמש נרקבות

 המצריים, הקומנדו אנשי שלושת של גופותיהם
 צה״ל מוצב לתקוף נסיון בעת שעבר, בשבוע שנהרגו
 כשהמזר ,התעלה שפת על מונחות עדיין סואץ, בתעלת

 האו״ם למשקיפי או צה״ל לחיילי מניחים אינם רים
לפנותן.

 את לפנות כה עד שנעשו הנסיונות כל
לפ להביאן כדי המצריים, החללים גוויות

 סיר־ שהמצרים אחרי זמנית, לקבורה חות
 איפ■ שלא מצרית, באש נתקלו לקבלן, בו

המצ כי נראה הגוויות. אל להתקרב שרה
 בתצלומי תשתמש שישראל חוששים רים

 לצרכי ההרוגים המצריים הקומנדו אנשי
ה הצבא של המוראל ולהורדת תעמולה

בתעלה. מצרי
 בידי נהוגה היתה לגופות, לגשת לתת שלא זו, שיטה

.1948 בקרבות עוד המצרי הצבא

והמיפקד רפ״י אוהדי
 לא משתתפיו מרבית אשר — רפ״י של האלף״ ״כנס

 החלטה, הנראה כפי יקבל — דזזקא רפ״י אנשי יהיו
 את לדרוש שיש וחבריו, פרם שמעון של ביוזתמם

 להם ברור בחודשיים. לפחות מע״י של המיפקד הארכת
ולטעון לשוב יוכלו ואז יתקבל, לא זה דבר כי מראש

 מתארגנים הררים
תיכרו בי״ס נגד

 המיסחריים מבתי־הספר באחד התלמידים של הוריהם
 עצומה הגשת לשם להתארגן החלו בתל־אביב הפרטיים

 שבסוף אחרי בית־הספר, הנהלת נגד למשרד־החינוך
 סוף״ בחינות בעת תקריות כמה אירעו שנת־הלימודים

השנה.
 ממלא אינו בית-הספר כי טוענים ההורים

 במודעות, מפרסם הוא אותן התחייבויות
 שנת־ תוך במורים התדירים החילופים וכי

בתלמידים. פוגעים הלימודים

 הגח״ל עסקני
״היום״ את מבקרים

האח בישיבה נמתחה חריפה ביקורת
 מדיניותו על תנועת-החרות מרכז של רונה

 לערוך ההל מאז ״היום" הגח״ל יומון של
 מעסקני כמה ראגר. (״איז׳ו״) יצחק אותו

ה כי הטענה, את השמיעו תנועת-החרות
 משה של ועמדותיו דרכו את מבטא עיתון

הגח״ל. דרך את ולא דיין
 בו העצמאי הקו על ממות טענות נשמעו לכן קודם

 השותפה הליברלית, המפלגה במרכז גם ראגר נוקט
בגח״ל. השנייה


