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 במשפחת טרגדיה
הממשלה משרי אחד

 ישראל ממשלת משרי אחד של משפחתו
 מעורב היח השר של בנו קשה. מכה הוכתה

 טראגית, בתאונה שהותו במקום לאחרונה
 לפרטן, שאין מסיבות אדם. חיי קופחו בה
הטרגדיה. פרטי את לפרסם ניתן לא

 הדדיות האשמות
העבודה במפלגת

 חילופי החלו העבודה, מפלגת למזכ״ל הבחירות בתום
 כמזכ״ל, שנבחר ישעיהו, ישראל תומכי בין האשמות

ידלין. אהרון לתפקיד, מתחרהו תומכי לבין
 טוענים ידלין של בחירתו למען הפעילים

ותפקי כיסאות הבטיחו ישעיהו תומכי כי
 הא*ט■ אותן בו. תמיכה תמורת •טונים דים
 ידלין, תומכי כלפי גם מוטחות עצמן מות

שיצ לאלה אחרות טובות־הנאה שהבטיחו
בחירתו. בעד ביעו

 המחנות, בשני ״בגידה״ מיקרי אירעו מכך כתוצאה
 והצביעו הפתיעו המועמדים אחד של בטוחים כשתומכים

השני. המועמד בעד
 ושר־האוצר מאיר גולדה שראש־הממשלה לוודאי קרוב

 הקבוצות שתי בין ולהשלים לתווך ייקראו ספיר, פינחס
ה במערכת שנוצרה המרירות את לעקור כדי היריבות
לתפקיד. בחירות

 תוכן לפירסום משרד־החוץ דאג אחרונות, בידיעות ראיון
כ הדברים נראו שם העולמית, בעיתונות הראיון

 ועזר דיין על שר־החוץ של חריפה התקפה
יחד. גם

 ב״ידיעות בקרוב להתראיין דאג כבר דיין
לאבן. להחזיר מתכונן הוא שם אחרונות״,

חילופים
התעופה במינהל

 יהולו האחרונה, בשבת הלימוד מטוס תאונת בעיקבות
התעופה. מינהל של הבכירה הפקידות בקרב חילופים

 הדרכת כענף! ייערכו העיקריים החילופים
הטיס.

יוטל האם
? מוסף ערד מם י ■■׳■ , , י

ה את השבוע הביעו במשרד־האוצר בכירים פקידים
כ יוטל המוסף הערך שמס סיכוי שום אין כי דעה

אפריל. חודש עד מתוכנן
ה כל את להכין תספיק לא המשרד הנהלת : הסיבה
 הכנת לדוגמה, הדורש, החדש, במס הקשורים הסדרים

 כי בעובדה יש נוסף קושי חדשים. מפקחי־מס 6000
 מנהלים אלף ז5 רק החדשים, העצמאיים אלף 170 מתוך

ספרים.
 משרד־ יגיע השנה סוף שלקראת לוודאי קרוב לכן,
 על המשרד יוותר לפיו ההסתדרות, עם להסכם האוצר

 לשנה השכר הקפאת תמורת — המוסף הערך מס
נוספת.

 בכירים פקוידים
בעיתונים כותבים

 פקידים של זהותם את תחקור המדינה שירות נציבות
היומיים. בעיתונים הכותבים ממשלתיים בכירים

ב מאמרים פקידים אותם כותבים בעיקר
מופ אישור שקיבלו מבלי - הכלכלי תחום

ד • ס כו ל

 באופוזיציה סיכסור
הליברלים של

 של האופוזיציה חברי בסרב הדדיות האשמות צפויות
ה תוכן כי שיתברר לאחר ותמורה, איחוד הליברלים,

 של לידיעתה הודלף האופוזיציה, של הפנימיים דיונים
במפלגה. השלטת ההנהלה

 מכירת על המו״מ נכשל
״פנים־אל־פנים״

 פנים־אל־פנים הדתי השבועון מכירת על המשא־ומתן
נכשל. למפד״ל,
 הבהן־אבי־ שמואל והרב פלאי פינחס השבועון, בעלי

 ל״י. אלף 300 תמורת למכירה השבועון את הציעו דור,
 אלף 160ל־ המחיר את הורידו דרישתם, נתקבלה משלא

ל״י.
 אל,? 100 רק לשלם הסכים המפד״ל אף
התפוצצה. והעיפקה ל״י,

ד □ ד\ ם יונך ־ אדו !במרו

 בגילויים יצא סטאשר גיר
פרוש ח״כ נגד

 מאיר של מעוזריו כאחד שהוגדר מי סטאשר, ג׳ו
 יודעי־דבר ושלדעת האמריקאי, הפשע בסינדיקאט לנסקי

ה סינדיקאט של בהירארכיה מלנסקי בדרגה גבוה הוא
 אגודת ח״כ כלפי מרעישים בגילויים לצאת עומד פשע,

עסקים. בענייני קשור היה עימו פרוש, מנחם ישראל
 המתגורר ישראלי אזרח שהוא פטאשר,

הב בתל-אביב, ״שדתון״ במלון קבע היד
 את •טיוכיחו מיכמכים, סידרת לפרסם טיח

פרוש. ח"כ של הכספים איבו,? דרכי

 פרוש של מעמדו
נפגע לא

 מע־ נתערער לא המאפיה, אנשי עם עסקיו גילוי בגלל
 פרוש. מנהם של מדו

.להיפך
 לפיר־ פרוש זכה בדרום־אפדיקה בביקורו

 של כ״רבי וכונה ובטלוויזיה ברדיו פומת
בשליחותו. לפרוש עזר הפירפום המאפיה״.

אבו נגד דיין
 משה שר־הביטחון של גדולה נגדית התקפה צפוייה

 אבן. אבא שר־החוץ נגד דיין
ב־ קיצונית בצורה והתקיפו לדיין השיב שאבן אחרי

ם לחידוש טיבויים קיימים לפיהן לאחרונה, שהופצו הידיעות נוכח  הדיפלומטיים היחס׳
 שתי בין היחסים לראשונה נותקו בה בתקופה רבים נזכרו לברית־המועצות, ישראל בין

 הסובייטית, הצירות בית ליד פצצה הנחת בעיקבות ,1953 בפברואר זה היה המדינות.
 את מסיר הרוסית הצירות איש נראה בתמונה בתל־אביב. רוטשילד בשדרות אז שהיה
 מעל שוב הרוסי הדגל הונף חודשים חמישה כעבור הבניין. נטישת לפני ומקפלו הדגל
הימים. ששת למלחמת השני היום מאז היחסים ניתוק מצב נמשך הפעם הצירות. בניין




