
 שוב דיין
בהתפטרות איים

 בקשר השרים בץ שוררים חריפים חילוקי־דיעות
 רוג׳רם. של השלום הצעת על ישראל של לתגובתה

 המחנה בראש ניצבים דיין ומשה מאיר שגולדה בעוד
 מוחלטת, דחייה התוכנית את וכל מכל לדחות התובע
 ישראל שגריר עימו ויחד אבן, אבא שר־החוץ סבור

 טאקטית, מבחינה לפחות כי רבין, יצחק בוואשינגטון,
 שמוכנה כמי האמריקאים בעיני להיראות ישראל צריכה
שידחוה. הם שהערבים הנחה מתוך תוכניתם, את לקבל

בהתפט איים הרחיק-לבת, אף דיין משה
 תוכנית תידחה לא אם מהממשלה, רות

רוג׳רס.
 התשובה בנראה תהיה מכד בתוצאה
 דחייה, לוואשינגטון ישראל של הרשמית
רוג׳רם. הצעת של ומנומקת, מנומסת

 כבר במערך פנימיים משברים צפויים זה רקע על
 המדינית הוועדה תתכנס כאשר השבוע, סוף לקראת

 במפלגת והיונים מפ״ם אנשי יתקפו בה המערך, של
ודיין. גולדה את העבודה

 שוקלת ?!היר
ישראלים הזמנת
 הרעיון את הפרק מן הורידו לא המצרים

 רשמי לביקור ישראלית, אישיות להזמין
בקהיר.

 על- גולדמן נחום הד׳׳ר של הזמנתו כישלון אחרי
 דומה ניסיון מפני רתיעה באה עבד־אל־נאצר, גמאל ידי

 המקורבים חוגים שרומזים כפי עתה,. אולם בעתיד.
דומה. יוזמה מחדש קהיר שוקלת באירופה, למצרים

ה גולדמן. יוזמן לא הנראה, בפי הפעם,
 או שניים של הזמנתם שוקלים מצרים
 כשל הידועים ישראליים, אנשי-רוח שלושה
השלום. כענייני עמדתם

 מתבסס פרס שמעוו
הקליטה במשרד

 בענייני עתה המטפל פרס, שמעון השר
מש את גובר כקצב מאייש החל הקליטה,

 בדי אליו, המקורבים באנשים הקליטה רד
שם. מעמדו את לבסס

 לידיה תקבל שמפ״ם הכימעט־ודאית הידיעה הסיבה:
 ותיק החדש לשר הבריאות תיק־ — בממשלה תיקים

שם־טוב. ויקטור לשר הקליטה

 תוכנית את צבע אבו
? בוורוד רוג-רס

 להציע, רוג׳רס ויליאם עומד מה אבן אבא ידע האם
 לממשלת־ לאמיתם הדברים את לגלות שלא והעדיף
ישראל?
 הקרובים בימים שתטריד השאלה זוהי

בי סבורה מאיר גולדה המערך. צמרת את

 חמישה לפני כוואשינגטון בביקורו עוד
 מה הישראלי לשר-הדווץ הובהר •טבועות

 רוג׳רם; של השלום תוכנית מהות תהיה
 חומרת את העכיר לא ארצה בשובו אולם

 לדברי זאת, תחת לראש-הממשלה. ההצעה
 אופטימי דיווח מסר גולדה, של מקורביה
ומטעה.
 את לחוות רבין השגריר גם התבקש זו בנקודה

בארץ. האחרון ביקורו בעת דעתו,

ביחסי קרע
לתחבורה הקואופרטיבים

 לתחבורה, הקואופרטיבים כין היחסים
ה להחרפת הרקע יחריפו. ו״דן״, ״אגד"

והאו התחבורה שרי של כוונתם יחסים:
 קווים התל-אכיבי לקואופרטיב להעניק צר

 של הנמרצת התנגדותו חרף כין־עירוניים,
״אגד".

 כוונתם, את יממשו הממשלתיים והמשרדים במיקרה
 בין קרבות־רחוב אף וייתכנו כללית בשביתה אגד יגיב
הקואופרטיבים. שני נהגי

 בדאהררו
עמית מאיר נגד

 ההסתדרות מזב״ל של הבאות התקפותיו
 ״בור״ מנב״ל בלפי יכוונו בן־אהרון, יצחק
 ב־ בן־אהרון כעיני הנחשב עמית, מאיר

הע במה בגלל הפועלים״, מעמד ״אוייב
פוע שיתוף כגנות לאחרונה שהשמיע רות
מיפעלים. כניהול לים

 בעובדים מחסור
הטנקים הסבת במיפעל

האח בשנים הפכו צה״ל של השריון שיקום סדנאות
 המיפעלים לאחד ותחזוקה שיפוץ מסדנאות רונות

 ההסבה תהליך כדי תוך במדינה. הגדולים היצרניים
עצ קווי־ייצור זה במיפעל הוקמו שונים טנקים של

 שיקום במיפעלי מהליימים נופלים שאינם מאיים,
בעולם. טנקים

 במיפעל, העבודה לחץ נובח לאחרונה,
נוכח אזרחיים, כבעלי־מיקצוע מחסור נוצר

 האזרחי השוק כין התשלום כתנאי הפער
הצבאי. והמיפעל

 ישראלי פרי
בחו״ל מרקיב

ל פנו פרי-הדר לשיווק המועצה נציגי
 באדמתה לקבור בבקשה אוסטריה ממשלת

 שלא ישראלי, פרי-הדר של טונות מאות
 ממשלת להרקיב. ושהחל לקוחות לו נמצאו

סירבה. אוסטריה
אחרות. אירופיות למדינות גם הופנתה דומה בקשה
 רב־ ,המועצה מנכ״ל של אי־רצונו הבקשות: סיבת

 הרקום הפרי את להחזיר מקלף, מרדכי (מיל.) אלוף
ים. בלב הפרי יושלך דבר של בסופו כי נראה ארצה.

 להיות מעוניין אלמוגי
? ההסתדרות מזכיר

 לסקוב, חיים (מיל.) רב־אלוף הנמלים, רשות למנכ״ל
 לשעבר ראש־הממשלה תומכים: שני לאחרונה נמצאו

אלמוגי. יוסף ושר־העבודה בן־גוריון דויד
 לשמור ויש יקר אדם הוא ״לסקוב כי טען ביג׳י
 פועלי של צעדיהם את מכודן אלמוגי ואילו עליו,״

 את להחליף בדרישה כה עד יצאו שלא נמל־חיפה,
לסקוב.
 טענות נשמעו אלמוגי, של זה צעדו על

 המלחמתי ללסקוב לסייע מעוניין הוא בי
 יסכד שהאחרון בדי ההסתדרות, כמזב״ל

ה בתפקיד מעוניין שאלמוגי נראה עצמו.
לעצמו. הבדלי מזכיר

 קיצוץ
הזר במטבע

 מירכי לקימוץ תוכניות נערכות באוצר
 של האפשרות ונשקלת הזר, המטבע של

היבוא. על חמורות הגבלות הטלת
 בחודשים במיקצת ירד הצריכה מוצרי שיבוא למרות

 מאזן על מלהשפיע הירידה עדיין רחוקה האחרונים,
התשלומים.
 אפור אותם מוצרים של ריטימה עובדה

 רשיונות מיוחד. רשיון ללא לייבא יהיה
 כראש כיותר. רב כצימצום יינתנו כאלה

מכו :יופסק שיבואם הפריטים רשימת
פרטיות. נוסעים ניות.


