
 לא העבודה מיפלגת כי בן־אהרון, סבור זו מסיבה
להס בבחירות לזכות רצונה אם עליו לוותר תוכל

תדרות.
 במערכת להתחיל בן־אהרון של נסיונותיו למרות

 מים־ את להעמיד כדי להסתדרות, עצמאית בחירות
הראשו בימים כבר לו הסתבר עובדה, בפני לגתו

כל־כך. פשוט הדבר שאין נים
 אישרה טרם העבודה מיפלגת גיזברות

 לו לסגור וביכולתה לבחירות תקציב בל לו
הכרז. את

 בוועדה המערך שנציגי הנמנע מן לא זו מסיבה
 המים- מרכז אל ייפנו עצמו, בן־אהרון כולל המרכזת,

 את גם ינהל לכנסת הבחירות שמטה בתביעה לגר,
 את לקבל על־מנת וזאת להסתדרות, הבחירות מסע

ובכסף. בכוח־אדם מהמיפלגה העזרה מלוא

צרפתית התערבות
♦ כ׳׳ל1המ לטובתבן־אהרון ע□

 עם בן־אהרון יצחק ההסתדרות מזכיר של יחסיו
עימות. של לשלב השבוע נכנסו העבודה מיפלגת צמרת

 הגוש בי לבן־אהרון, שהוברר אחרי
 אחר, במועמד להחליפו החליט המפא״יי

 יצא ספיר, פנחס של מפורשות הוראות לפי
גלוי. למאבק בן־אהרון

 הוא ההסתדרות, תולדות בכל תקדים חסר בצעד
 עובדים ועדי מעשרות המערך, חברי נציגים, כינס

 מטה ״לכונן והציע הוועד־הפועל של הישיבות באולם
 ההסתדרות חברי המוני את שיגיים עובדים ועדי של

להסתדרות.״ לנאמנות
 תגובה ללא יעבור לא בן־אהרון של כזה צעד
 ״המוני אל הפנייה המיפלגה. הנהגת מצד מיידית

 מועצות המיפלגה, של לראשה מעל ההסתדרות״ חברי
 נס הנפת היא — המיקצועיים והאיגודים הפועלים

 ראשי השבוע דנו מיוחדות בהתייעצויות גלוי. מרי
 הגוש משהה בינתיים בבן־אהרון. לטפל כיצד הגוש

ך הדרושים התקנוניים ההליכים את  על להכריז כ
ההס מחוקת ומתעלם בספטמבר להסתדרות הבחירות

 במועד, להסתדרות הבחירות קיום המחייבת תדרות
 דחייתן המתירות מיוחדות״ ״נסיבות יתקיימו אם אלא

היותר. לכל חודשים בשלושה

 הקרובים בימים לצאת עומד כן־אהרץ
 רשמי כאופן יתקבל שם בצרפת, לביקור
 המיק־ האיגודים הםי.ג׳י.טי. נציגי על־ידי
הפרו־קומוניפטיים. צועיים
 שזכתה היחידה הישראלית האישיות יהיה הוא
איגו מצד רשמית פנים לקבלת האחרונות בשנים

אלה. דים
 פעולת- זו כי מתלוצצים העבודה מיפלגת בחוגי

 גולדה של כביכול התערבותה על צרפתית תגמול
 ביקורה בעצם בצרפת, לפרלמנט הבחירות במערכת

הצר מנסים עתה הבחירות. ערב הסוציאליסטי בכנס
בן־אהרון. של קרנו העלאת ע״י לגולדה להחזיר פתים

 מנהלים ■הודים
 עיסקות את

הערבים הנפט שליט■
פופולאריות: סקר

בראש בן־אהרו!
מח שלושה מתוצאות רב עידוד שואב בן־אהרון

בחוד מקורביו הזמנת לפי שנערכו דעת־קהל קרי
 מי את ובדקו ההסתדרות, חברי בין האחרונים שיים

הכללי. כמזכירם ההסתדרות חברי רוצים
 כי הוכיחו המישאלים שלושת תוצאות

המוע בל פני על עצום יתרון לבן־אהרון
לתפ העבודה מיפלגת של האחרים מדים

אלמוגי. יוסף כולל זה, קיד

 החקירות סוכנות סוכני לאחרונה שערכו חקירות
הגור על (אף.בי.איי.) ארצות־הברית של הפדרלית

 הבינלאומית המטבע ספסרות מאחורי המסתתרים מים
 מימי העלו בעולם, הכספים בשווקי למשבר הגורמת

ביותר. מאלפים צאים
קבו במאה פועלות כשווייץ בי מסתבר

ממדי שנמלטו יהודים של משפחתיות צות
ואי לבנון מצריים, עיראק, במו ערכיות נות
 הדוקים בקשרים עומדות אלה קבוצות רן.

 באר־ כעיקר ערכיים, אילי־הון עם כיותר
 מנהלות, היהודיות הקבוצות צות־הנפט.

ההש מרבית את האף.כי.איי. מימצאי לפי
 באמצעות הנפט, נסיכויות שליטי של קעות

בשווייץ. מכובדים פינאנסיים מוסדות
ה שולטות ההערכה לפי

 על היהודיות משפחות
 ביליון שלושה עד שניים
 יכולות הם אותן דולר,
כרצונם. לכוון

שו סימנים אגב,
 חלק בי מצביעים נים

 העוברים מהכספים
 משפחות, אותם דרך

 בישראל גם מושקעים
שו ספסרות בעסקי

מלו בקרקעות, נים,
 וזאת והלוואות, נות

 מעולי כמה באמצעות
בארץ. ופרס עיראק

לחצים
מינהל״ם

על
אקדפא״ם

 ומדריכים מרצים
שו באוניברסיטאות

 העוסקים בארץ, נות
 פוליטית, כפעילות גם

לאח מתלוננים החלו
 לחץ מורגש בי רונה,

 שלא כלפיהם מינהלי
רי בפומבי להשמיע

ה של המדיניות לעמדותיה המנוגדות עות
ממשלה.
 מיג- עובדי כי הסתבר בארץ אוניברסיטאות בכמה

מדי ועמדות פוליטית פעילות על חומר אוספים הלה
 להם שאין מרצים, לכמה שונים. מרצים של ניות

 עלולים שהם גם נרמז עבודתם, במקומות קביעות
הפומ הפעילות תימשך אם עבודתם מקום את לאבד

שלהם. בית

 הקואופרציה רבז72
בכנסת ייצוג תובע

תביעה לאחרונה העלו הקואופרציה מרכז ראשי

לט״ם מתנה
דני כלב הלובי:

הלו המטוס של טייס-המישנה
ומח החולד בסיני שהתרסק גי

 עם ישראל את יעזוב מפצעיו, לים
 דני■ מגזע כלב :כיותר מקורי שי

 במתנה, ולאשתו לו שיינתן ענק,
הישראלי. מישרד-החוץ בחייוד

שבת הלובי, הטייס של אשתו
או היתה בישראל, שהותה קופת
ל הובאה הביטחון, מישרד רחת

הירו הלילה כמועדון גם ביקור
 ככלב התאהבה שם •אבו־טור. שלמי
 תור• מרקו המועדון, כעל של הדני
דומה. כלב לגדל ביקשה ג׳מן,

 מישרד-החוץ אנשי כהמלצת
 מגזע בלב של גור מרקו העניק

 ומישרד* הטייס, לאשת בשי זה
 העברת סידורי בבל טיפל החוץ
״ל. לחו הכלב

 מועמדי ברשימת לכלול העבודה, מיפלגת במוסדות
 ממרכז מועמדים שני לפחות הבאה לכנסת המערך

הקואופרציה.
 שניתן בעת שנוצר התקדים על מסתכמת הדרישה

 קואופרטיב לנציג העבודה מיפלגת ברשימת מקום
אגד. התחבורה

 18 כיי טוענים הקואופרציה מרכז אנשי
 של אלה מלכד הקואופרטיבים, חברי אלן?

להב עשויים משפחותיהם, ובני התחבורה,
לכנסת. נציגים שני בחירת טיח

 מסיבות על המס
שוב יועלה וחתונות

מסי עריכת על שעברה בשנה שהוטל הגבוה המס
כנר יועלה באולמות, בר־מיצווה ונשפי חתונות בות׳

יותר. גבוה בשיעור נוספת בפעם אה
 לא המס הטלת כי טוענים מישרד־האוצר אנשי

 ובמים־ באולמות הנשפים בהיקף צימצום לכל הביאה
 האוצר אנשי הגיעו בדיקה סמך על המוזמנים. פרי

נו 25.־/" של בשיעור המס יועלה אם כי למסקנה,
בכך. גם לעמוד והנשפים החתונות עורכי יוכלו ספים׳

ה את להחיל אפשרות שוקלים כמו-כן
 באולמות, ברית-מילה חגיגות על גם מם

ממס. פטורות בה עד שהיו

 מחיר■□ העלאת
קלאב בקאונטרי

 בתל- ?ולאב הקאונטרי חברי בין שוררת תסיסה
הנ החליטה עליה המחירים, העלאת בעיקבות אביב
ב החברות של החד־פעמי התשלום המועדון. הלת

 המם ל״י. 450ל־ למשפחה, ל״י 250מ־ הועלה מועדון
 ל״י 89מ־ הועלה ילדים שני עם למשפחה החודשי
ל״י. 102ל- לחודש

 שהנהלת על גם זועמים המועדון חברי
ה למועדון כצמוד מלון הקימה המועדון
ב חופשי שימוש לאורחיו מתירה ספורט,

להכ נאסר החברים שעל כעוד מיתקנים,
למיתקנים. אורחים ניס
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