
 אבו אבא
בהתפטרות יאיים

 גולדה ראש־הממשלה תרשה אם
להי דיין משה לשר־הביטחון מאיר
 ניכסון, ריצ׳ארד הנשיא עם פגש

בהתפטרות. אכן אבא יאיים
 דיין של ה״יוניות״ מעמדותיו כמה

כ מקורן - האחרונים כשבועות
כ האמריקאים בעיני להופיע רצונו
ל כדי שלום, לעשות המסוגל איש
 דיין כזאת. לפגישה דרכו את פלס

 אל בדרכו השום צעד כרך רואה
הממשלה. ראשות

ש אכן אבא חושש זאת לעומת
 לשר• דיין את תהפוך כזאת פגישה
 תוריד ישראל, של האמיתי החוץ

.,כ לדרגה אכן אבא את
 אכן של המשותפת ההזית מכאן

 האחרונות הצעותיו נגד אלון ויגאל
דיין. של

בממש למשבר לצפות שאין אך
 יותר יתהדדו שהיחסים כדור לה,

 ביקורו מועד שמתקרב בכל ויותר
בוושינגטון. דיין של

 המיסתורי האיש
מקןאהיר שבא
לתשומת-לב: זכתה שלא עובדה

ה בגדה ביותר החשובים האישים אהד
 ״עסקים לשם הארץ את יצא מערבית

כקאהיר. ביקר השאר בין פרטיים".
 של נאומה לפני שעות 24 לארץ הזר הוא
 כי הכריזה שבו ככנסת, מאיר גולדה
לשי לשיבה התנאים" נוצרו לא ״עדיין

יארינג. חות

 מתארגנים צעירים
המערבית בגדה

הצעי של הנסיון דעו כאילו לסיפורים תאמין אל
פלס הנהגה להקים ובגדה המיזרחית בירושלים רים

 ב־ חוסיין, במלו בלתי־תלוייה שתהיה צעירה, טינית
הקשישים. וכמנהיגים פידאיון

 לרכוש ואך להתקיים ממשיבה המגמה
 משום גילוי לידי באה אינה אולם נפשות,

 יכריז הישראלי הצבאי שהמימשל הפחד
 ויגרש אסורה, פוליטית פעולה כעל עליה

המתארגנים. את
 עם קשר כל מראש פוסלת אינה החדשה המגמה

 מראש יפרסם המלך כי דורשת אלא ההאשמי, המישטר
 תחת פלסטין של באוטונומיה שתכיר חדשה, חוקה
י הירדני הכתר נ פ  מבחינה הגדה גורל שיוכרע ל

מדינית.

 ביו ?!רע צפוי
״מעריב״ ראשי

 נתניה, עיריית ראש עצמו על שנטל המכוער התפקיד
 בשבת המכוניות מירוץ ביטול בפרשת בן־עמי, עובד

 עורכי ,לבין בינו גלוי לקרע להוביל עלול באשקלון,
בו. העיקרי המניות בעל הוא שבן־עמי מעריב,

 הסתייגותם היא זה לקרע ראשון סימן
 על שנטל מהתפקיד ״מעריב״ עורבי של

 הסתייגות זו. בפרשה בן־עמי עובד עצמו
 עורך שכתב מערכת במאמר הובעה זו

 כי כתב בו דיסנצ׳יק, אריה ״מעריב",
מעו איננו פדיון־השבת של הפרשה ״סיום

 למעורבים ולא למדינה לא - כבוד רר
בפרשה".

ב שנקבע בקו נוקטים ״מערים״ עורבי
 שלא קרליבך, עזריאל הד״ר ידי על זמנו
 מדיניות את לקבוע זכות לבן־עמי לתת

 מרבית את מחזיק שהוא למרות העיתון,
 הולכים שהדברים נראה עתה מניותיו.
גלוי. קרע לקראת

 דורש הראל איסר
 דולאר אלף 90

לספרו הזכויות תמורת
 הממונה של בחוץ־לארץ (הסיפרותיים) סוכניו

 עתה מנסים הראל׳ איסר הביטחון, שירותי על לשעבר
 בעוד העולם. ברחבי איסר של זכרונותיו את להפיץ

 בר־ מיכאל הד״ר של כחיבורו הספר מוצג שבישראל
 הספר כי איסר של נציגיו טוענים בחו״ל הרי זוהר,
 הישראליים הביטחון שירותי ראש של יצירתו הוא

לשעבר.
 סכום איפר של נציגיו דרשו לאחרונה

פירםום זכויות תמורת דולאר אלך 90 של

 שאיזו נראה טרם בה עד באירופה. הספר
זד. מוגזמת כספית לדרישה נענתה הוצאה

 הירפה בו־אהרוו יצהלו
זיידל מהילל

 בן־ יצחק ההסתדרות מזכיר הירפה במיקרה לא
 הילל ההסתדרות של המרכזת הוועדה מחבר אהרון
זיידל.

 שר- בין שהתקיימה חשאית בפגישה
 על סוכם בן־אהרון לבין קול משה התיירות

 זיידל כשם התחייב קול המתיחות. חיסול
 מהוועדה בהדלפות יותר תהיה לא שידו

המרכזת.
 קיומה דבר את בסוד לשמור החליטו הצדדים שני

הפגישה. של

 הכספית הביקורת
 — הקואופרטיבים על

״אגד לאיש
 מזכיר נבחר דן, קואופרטיב של התנגדותו למרות

 ברית כמנהל סלע, זוסיה אגד, של הכספים אגף
ההסתדרותית. הפיקוח

 יתכן שלא בכך התנגדותו את נימק ״דן״
 ורגיש עדין כה כתפקיד יכהן ״אגד" שאיש

הקואופרטי על כספית בביקורת הקשור
בים.
 של בבחירתו תמך בזמנו כי זאת, לעומת טען, אגד

 הקואופרציה, מרכז כיו״ר — זיו ישראל — דן איש
הוסרה. לא דן והתנגדות עזר לא זה נימוק אך

/ /

 המיקצועיים המורים
? לשביתה יצטרפו

 והמורים החינוך משדד בין המגעים ייכשלו באם
השביתה. החרפת צפוייה השובתים,
 בה שעד המיקצועיים, בתי-הספר מורי

 כאות אליה יצטרפו בשביתה, השתתפו לא
השובתים. המורים עם סולידאריות

בתי־הספר מורי הם הצטרפות המתכננים הראשונים
ואורט. מקס־פיין

 רמת־גו פועלי מועצת
אבידן דוד של סרטו נגד

 מיוחד דיון לקיים עומדת רמת־גן פועלי מועצת
 בבית מין, אבידן, דוד של סרטו את להציג יורשה באם

ברמת־גן. ההסתדרות
סר את להקרין אבידן את המועצה הזמינה תחילה

ועסק עסקניות שלכמה אחרי אולם עליו. ולהרצות טו
 מפורטים, מישגל צילומי מכיל הסרט כי נודע נים

 הקרנת ביטול על הודיעה והמועצה סערה התעוררה
הסרט.
בי על משפטית בתביעה איום נוכח רק
ל הפועלים מועצת החליטה הסבם, טול

בפרשה. נוסך דיון קיים

דתיים עסקנים
/ /

חידננז ־י2ישרא תנועה תנזרור
1970 בנובמבר 2מה־ז בתוקף

״קפוץ נגד
 המכוניות מירוץ בפרשת הדתיים העסקנים הצלחת

 המחזמר נגד למערכה לצאת אותם תדרבן באשקלון,
קפוץ.

אוניבר רקטור פירסם ראשון בשלב
 מאמי פיש, הראל פרופסור בריאילן, סיטת

 נערך כאילו בטענה המחזה, העלאת נגד
פומבי. מישגל בהצגה

 ולהפריע הפגנות לערוך מתכוננים הדתיים העסקנים
ההצגה. למהלך


