
 גילויים על והמבוסם דיין את לנגח המיועד חומר פירסום,
פרשה. באותה דיין של ועמדותיו תפקידו לגבי חדשים

זיופים

 פנימי מאבק
אגודת־ישראל בצמרת

 אגו־ הקיצונית, הדתית המפלגה בצמרת
 רשימת על המאבק הוכרע טרם דת־ישראל,

 המאבק לכנסת. בבחירות המפלגה מועמדי
 רוזנברג, יוסף של תביעתו נוכח התעורר

 הרינון־ רשת של המורים הסתדרות מזכיר
 ריאלי למקום אגודת־ישראל, של העצמאי
לכנסת. ברשימה

 רבות פרשיות יכלול הוא לוין־אפשטיין. בהוצאת לאור
כה. עד אור ראו שטרם הצנחנים מעלילות

 מפ״ם פורשי
בחו״ל מימוו מחפשים

ברשי לצאת המתכוונים מפ״ם, בקרב המערך שוללי
 מחפשים ולהסתדרות, לכנסת בבחירות עצמאיות מות

שלהם. הבחירות מערכת את שיממנו כספיים מקורות
 לש• לאחרונה יצא מפ״ם מפורשי אחד
 ממיספר כספים שם לגייס לנסות כדי ווייץ,

ה שוללי של לדיעותיהם הקרובים אישים
מעיד•

העבודה במיפקד
 חברי במיפקד שנעשו זיופים על וגילויים האשמות

מפ מתוך חוגים על־ידי בקרוב יועלו העבודה מפלגת
עצמה. העבודה לגת

שהת מוזרות תופעות כמה על מתבססות ההאשמות
 כי הסתבר למשל, כך, המיפקד. סיכומי עם גלו

הע במפלגת שהתפקדו עקרות-הבית אחוז
 עקרות־ מאחוז לאין*שיעור גדול בודה
הע כמפלגת או הבוחרים בפינקס הכית
 שעקרות־הבית הפשוטה מהסיבה וזאת עצמה, בודה

 המתפקדים לכל חובה שהוא במם־מפלגות, חייבות אינן
העבודה. במפלגת

 מפלגת חברי בין כמיפקד :שנייה דוגמה
 עובדי מיספר כי הסתבר בחיפה העבודה
 מיספר על כהרבה עולה שהתפקדו המדינה
 בבחירות העבודה מפלגת שקיבלה הקולות
 בשעה שנערכו בחיפה, המדינה עובדי לאיגוד

 האקדמאים אחוז זאת לעומת בעיצומו. היה שהמיפקד
 למשקלם יחס לכל מעבר וזעום קטן הוא שהתפקדו

באוכלוסייה.

 לחברות זכאי הוא כי טוענים רוזנברג של תומכיו
 הוא האגודה של העצמאי שהחינוך משום הן בכנסת
 הכנסת שחברי משום והן במלחמתה, עיקרי נושא
 הם מקומו, על לוותר חייב מהם שאחד ופורוש, לורנץ
ומקיפים. גדולים פרטיים עסקים בעלי

 אגודת־ נציג להיות לרוזנברג יוצע שכפשרה נראה
 אברמוביץ׳, הרב של במקומו תל־אביב, בעיריית ישראל

לכנסת. ברשימה מקום מועידים לו

הצנחנים עלילות

 צה״ל של חיל־הצנחנים ומיבצעי עלילות
ומפו מוסמכת כצורה לראשונה יפורסמו

 כקרוב, שיופיע הצנחנים״ כ״ספר רטת
לאור היוצא

 :לשליחים הוראה
!״העלייה את ״בילמו

 הסוכנות שליחי לכל לאחרונה ניתנה חשאית הוראה
 העלייה את לבלום במטרה בחו״ל, ומשרד־הקליטה

 כבר המצפים העולים של העלאתם את ולדחות לארץ
לעלייה. לתורם
 באשר מלאים. כארץ הקליטה מרכזי בל

 ניתן לא הנוכחיים, המחזורים יסתיימו
 כגלל מהמרכזים, העולים את לפנות יהיה

 מבד כתוצאה לעולים. בדירות המחסור
 עולים של בואם את לעכב ההוראה ניתנה
 לדחות השליחים התבקשו במיוחד נוספים.

אקדמאים. עולים של עלייתם את

יתפטרו המפד״ל שריבקר אהרוו
ביקורת הסתיימה האחרונים בימיםהכנסת יו״ר יהיה

 הכולל לפירסום, שנועד החומר על
עשרות עם וראיונות אור ראו שטרם תמונות 250

״פרשת
לבוד

תתחדש
 הפילוג יחול אם

 העבודה, כמפלגת
יפ ואנשיו ודיין
רשי ויקימו רשו
עשו עצמאית, מה
 לבון״ ״פרשת יה

ולה לתחייה לקום
 ממלחמת חלק יות

 לכנסת הבחירות
השביעית.

הב ספיר, פינחס העבודה, מפלגת מזכיר
 אהרץ שהתפוטר, ההסתדרות למזכיר טיח

 העבודה מפלגת של מועמדה יהיה בי בקר,
ה יו״ר למישרת

 של במקומו כנסת,
שפרש. לוז קדיש
 התמנה שבקר כיח־ן
 המינויים ועדת ליו״ר

ת המערך, של הקובע
ב המועמדים סדר את

 המערך מועמדי רשימת
האח ובבחירות לכנסת

הבט בתוקף הרי רות,
 להיות בקר הפך זו חה

 ספיר של דברו עושה
למ המינויים, בוועדת

 להציגו הנסיונות רות
ב נייטראלית כאישיות

המערך. גושי כין מאבק

 להוות שנועד הספר, קיומו. שנות בכל החיל ממפקדי
בני בישראל, חיל־הצנחנים של הרשמית ההיסטוריה את
 פרטית, ביוזמה שהוצאו זה בנושא הספרים לכל גוד

ויוצא הבר, ואיתן בר־זוהר מיכאל הד״ר בידי נכתב

פינחס של מקורביו
ר יגבו ל־ כבר מכינים ספיר י ן ן א ז ג י ר י ז ז

מהכנסת
הבחירות אחרי
ש המפד״ל שרי שמרבית בטוח בימעט

 שתיבחר הכאה, בממשלה לכהן ייבחרו
 יתפטרו השביעית, לכנסת הבחירות אחרי

בכנסת. מחברותם
 ב־ שונים הוגים של הכבד לחצם היא לכך הסיבה

ם מפד״ל, צוג התובעי ת. בכנסת יי  ולא מאחר השביעי
 שהשרים בהבטחות אותם מרגיעים כולם, את לספק ניתן

המועמ כניסת תאופשר וכך בכנסת מחברותם יתפטרו
אחריהם. הבאים דים

 ישראל שר-הפנים, שסגן גם לוודאי קרוב
ה בכנסת חכר יהיה לא כן־מאיר, שלמה

 באוניברסיטת מרצה רוזנברג, י. הרב בנו, שביעית.
לרשי הצעירים חוגי של הראשי המועמד הוא בר־אילן,

 שאב ייתכן שלא החליטה המפלגה צמרת המפד׳׳ל. מת
רשימה. באותה חברי־כנסת יהיו ובנו

 להצלת מאמצים
הספורט שבועוו

טו, ספורט הספורט ששבועון אחרי מו  יצא אשר ו
 את הפסיק הספורט, מוסדות על־ידי שנה לפני לאור

 200כ־ של הפסדים בגלל שבועיים לפני הופעתו
 מחדש לאור להוציאו מאמצים עתה נעשים ל״י, אלף

שונה. במתכונת
 מיש־ לקראת הופעתו את יחדש השבועון

 בתחילת ויופיע שוב ייסגר המבביה, חקי
 הספורט עיתון עם בשיתוף הכדורגל עונת
 ״ספורט עורן־ ספורט״. ״חדשות היומי

 תבוא ובמקומו יודח, עצמון, דג וטוטו",
הס ״חדשות מעורכי מורכבת מערכת
פורט".


