
תצ*ח*ף
 בגלל במפד״ל דאגה

ישאק ד״ר של פעילותו
הדא לאחרונה גוברת המפד״ל בצמרת

 שר-החינוך סגן של ניסיונותיו לנובח גה
 בני את סביבו לארגן שאקי, אבנר ד״ר

כמפלגה. המזרח עדות
 כעל כוח סביבו ליצור מעוניין שאקי

ה עדות בני טהרת על יהיה אשר לחץ
מזרח.

 בלי־ התקיימו ההערכות, לקראת מוקדמות פגישות
 ביום בתל־אביב. אל־על בבית השר סגן של שבתו

 המזרח עדות עסקני את שאקי מכנס הקרוב הרביעי
 לארגן מנת על בתל־אביב, הקסטל שבבניין בלישכתו

הספרדית. הסיעה את
 אנשי את במיוחד מדאיגות שאקי של פעולותיו

 על מבוסס מכוחם ניכר חלק הסיבה: במפלגה. המנגנון
המזרח. עדות בני על השפעתם

 ישראל עיתונאי
 מיקדמה יסבלו

תההתיקרו חשבוו על
 שילו* בישראל היחיד המקצועי האיגוד

 למרות ההתיקרות, חשבון על מיקדמה בל
 העתונאים איגוד הוא הממשלה, התנגדות
 האיגוד בין שהושג הסבם לפי כישראל.

 מיקדמה העיתונאיס יקבלו המו״ליס וכין
 תשלום ללא הלוואה, בצורת ל״י, 500 בסד
ההתיקרות. חשבון על מס,

 במרץ לכתוב להמשיך עיתונאים, אותם יוכלו ואז
 העובדים לשאר המיקדמות ותשלום השכר העלאות נגד

במדינה.

 הארמדות מלחמת
בישראל

היש בעיתונות שהתפרסמו האחרונים הגילויים את
 צינור מקו נפט להובלת במיכליות המחסור על ראלית

 למדינה, עצומים הפסדים הגורם אילת־אשקלון, הנפט
דינשטיין. צבי שר־האוצר סגן של להדלפותיו מייחסים

 זו פרשה לחשוף מעונין היה דינשטיין
 כף דב הנפט, צינור קו במנהל לפגוע בדי

 בן- פגע כיצד זוכר עוד דינשטיין דרור.
 חיסול על ממונה היה באשר כמעמדו דרור
 את וחשף ״סומרפין", חברת של הצי

דינשטיין. צבי עם החברה כעל של קשריו
 לבן־דרור להחזיר הזדמנות דינשטיין מצא עתה

 הספנות בחוגי שלו. הימית בארמדה לפגוע כגמולו,
 מלחמה היתד, לא טרפלגר קרב ״מאז כי מתלוצצים

כזאת.״ ימית

 מזהיר: גרמו
 - אותי יתקיפו ״אם

!״אדבר
 (,מיל.) אל״מ הממשלתי, המשק על אחראי שהיה מי

הביזבוז פרשת התפוצצה גילוייו שבעיקבות גרמן, צבי

 יתקוף מישהו ״אם השבוע: הודיע הממשלה, במשרדי
 עיתונאים מספר אחרי רצים כעת אשתוק. לא אני אותי,

 ראיון אם השאלה נוספים. גילויים ממני ומבקשים
 מישהו אם אך מאמין. לא אני משהו. לשנות יכול כזה

חייב!״ אשאר לא — אותי יתקוף הממשלתי במנגנון
גילו לו יש בי גרמן רמז דבריו בהמשך•

הציבור. כספי כיזבוז על נוספים רכים יים

׳< -י

 בחירת מנע ספיר פנחס
״פז״ למנכ״ל גירוז מאיר

בחי את הבשיל ספיר פנחס שר-האוצר
 ל־ ״צי״ם" מנב״ל גירון, מאיר של רתו

״פז״. מנכ״ל לתפקיד שעבר,
 וולפסון, לאייזיק השייכת הנפט חברת מנכ״ל תפקיד

 לאחר התפנה אמריקאיים, ומשקיעים ממשלת־ישראל
 כאחד עתה המשמש גירון, שרמן. מאיר של פטירתו
 מעוניין היה פרי, להובלת הימית החברה ממנהלי

 הכשיל עליו, מקובל אינו שגירון ספיר, אך בתפקיד.
הבחירה. את

 שני את איתו לקח בי על גירון על כועס ספיר
 וברוך רימון מנחם — צי״ם־נוסעים של המנכ״לים

מליניאק.

 מפלגת של העליונים במוסדות בירור לתבוע מתכונן
 המערך בסיעת הפנימית היחסים מערכת על העבודה

המזכ״ל. עם האישיים יחסיו ועל בהסתדרות
 של הסדירה בעבודה מחבל בן־אהרון כי סוען משל
בחבריה. אישיות בפגיעות בוחל ואינו הסיעה
 בן־אהרון כי הטוען עצמו, משל הנפגעים: בין

 מזכיר להיות מאמצים עושה ״הוא כי אותו מאשים
ההסתדרות.״

למנוע נסיוו
ו״למרחב״ ״דבר״ מיזוג

 ו- ״דבר״ מיזוג את למנוע אחרון נסיון
 כללית באסיפה השבוע נעשה ״למרחב״

ה העיתון בי הטוענים ״דבר״, עובדי של
עמוק. בבוץ ישקע ממוזג
 מרשימת העיתונים: שני במיזוג הקשור נוסף דבר
 עיתונם סג־רת ביום לדבר המצטרפים למרחב עובדי

 ברטוב, חנוך של שמותיהם נעדרים בנובמבר, 15ב־
בנטל. ומרדכי עברון רם כהן, צביה מגד, אהרון

 לכמה גורי חיים המשורר נענה לא זאת לעומת
לדבר. הצטרפותו על הודיע והוא שקיבל׳ הצעות

 למלחמה הבולשת
רכב בגניבות

 לאחרונה, שהתרבו הרכב גניבות את למנוע כדי
 שלה הבולשת את להפעיל תל־אביב משטרת החליטה
בגנבים. למלחמה

סימ נושאות שאינן הבולשת, מכוניות
 האחרונים בימים מסיירות משטרתיים, נים

 תל■ של הצפוניים באיזוריה הלילה כשעות
 ריש- לבדיקת נעצר חשוד צעיר ובל אביב,
יונות.

הגנבים. את בכך להרתיע מקווה המשטרה

ך הביטחוו במשרד שוחד
ה משרד עבור עבודות המבצעים הקבלנים בחוגי
 מסויי־ קבלנים כי הסברה, לאחרונה הועלתה ביטחון,

ל משלמים שהם שוחד תמורת לעבודה זוכים מים
מיכרזים. אישור על האחראים מהפקידים חלק

מק את קבלנים אותם מביאים כדוגמה
 את בינתיים שעזב הפקידים אחד של רהו

הקבל אחד של בתיווכו ושרכש תפקידו
 של הפעוט כסכום יקרה פג׳ו מכונית נים

ל״י. 3000
 שיחקור המדינה למבקר יפנו כי מאיימים הקבלנים

בפרשה.

 מפ״ס דובר
מתפקידו יודח

 בהמלצת יערי מאיר על־ידי שמונה בן־בסט, יוסי
•מתפקידו. יודח מפ״ם, דובר לתפקיד זכין דב ח״כ

 בניסתו עם התערער כן־בסט של מעמדו
 המדיני המזכיר לתפקיד פדר נפתלי של
ל בכוונתו כי הודיע פדר המפלגה. של

הדובר. את סלק
 מציילי, פדר של לשובו עד נדחה ההחלטה ביצוע

החדש. הנשיא של הכתרתו בטכס להשתתף כדי נסע לשם

 בו־אהרון
1 יתפטר

הדרי את כנראה תקבל לא העבודה מפלגת צמרת
 ההסתדרות מזכ״ל של השכר מדיניות בנושא שות

בן־אהרון. יצחק
 אישי בירור זה בנושא לקיים יבקש מצידו בן־אהרון

מאיר. גולדה ראש־הממשלה עם
 שוקל פרי, תישא לא לגולדה הפנייה באם

התפטרותו. את להגיש בן־אהרון
 תהיה לנהל, בן־אהרון יצטרך אותה נוספת מלחמה

משל משל. ירוחם ההסתדרות מזכיר ממלא־מקום נגד


