
עיתו דיין זימן אדה מפגישות כאחת
 בעבר ידועים שהיו כאלה גם דכים. נאים

 שתכעו וכאלה שלו מושבעים כמתנגדים
 יופ-הכיפו- מילחמת אחרי התפטרותו את

 כטכניקה השתמש פגישה כאותה דים.
 כקשה תוף תוכניותיו הצגת שדו: הישנה

כ כהן להשתמש אלא מפיו, לצטטם שלא
 בעבר, פעם לא שאירע כפי שלישי, גוף

דיין. שהושם מה דגכי והשערות בניחושים
 של הצבאיים הכתבים עם דיין ערך אחרת פגישה
 הראשונה הפגישה זו היתה הישראלית. העיתונות

 תום מאז הצבאיים הכתבים עם שר־ד״ביטחון של
 נהג עתה עד .1967 ביוני הימים, ששת מילחמת

ולהחרימו. זה מגוף להתעלם דיין

ה ד ל ה גו ר בי ס מ
אהרון תיציע בן־ ה א ב רו ל סי ב ק ל

ה ד ל ו ג ס ל בי ה  ל
ה ל ש מ ה מ ש ד ח

ההס מזכ״ל עומד העבודה מיפלגת מרכז בישיבת
 שהיא הצעה להציע בן־אהרון, יצחק לשעבר, תדרות

מש נוכח כי לטעון עומד בן־אהרון טכסיס. בבחינת
 העבודה, מיפלגת של ההנהגה כלפי בציבור האימון בר

מתפ להתפטר מאיר, גולדה ראש־הממשלה, צריכה
חדשה. ממשלה הבחירות, לפני עוד ולהקים, קידה

 גולדה צריכה כן־אהרון דרישת לפי
אי מכחינה החדשה הממשלה את להרכיב

להר מתכוונת היא אותו הרכב כאותו שית,
 איזו ידע שהציבור כד הבחירות, אחרי כיב

הבחירות. אחרי להציע היא עומדת ממשלה
 את להחזיר יהיה ניתן בן־אהרון, סבור כך, רק
 מתכוונת אומנם כי לציבור ולהוכיח במיפלגה האימון

במנהיגות. פרסונאליים שינויים לערוך העבודה מיפלגת

ה דיין ס מנ

ת ת א רו ט פ ת דיין ה
 הטענות את דחתה מאיר גולדה ראש־הממשלה

 סירובה בשל מיפלגתה חברי על־ידי כלפיה שהוטחו
 שר־ מתפקיד דיין משה של התפטרותו את לקבל

הת את לקבל פעמיים לגולדה הציע דיין הביטחון.
 בתום ופעם למילחמה השלישי ביום פעם פטרותו:

 את גולדה קיבלה לא המיקרים בשני המילחמה.
ההתפטרות.

 התפטרות כי גולדה, הסבירה מקורביה בחוגי
 ההנהגה של באשמתה כהודאה מתפרשת היתד. דיין

אמ כך גם, סברה היא המילחמה. במחדלי המדינית
לפרי לגרום היתד. עלולה ההתפטרות שקבלת רה,

לפי זה ובעיקבות העבודה ממיפלגת דיין של שתו
 ערב למנוע רצתה אותו דבר — במיפלגה לוג

הבחירות.
 חוגי שמפיצים לשמועות כניגוד אולם

הבחי אחרי כאילו כמיפלגה, ספיר פינחס
 שר■ מתפקיד דיין של סילוקו מוכטח רות

 דעתה על לעמוד גולדה ממשיכה הביטחון,
למ כדי רק ולוא בכהונתו, ימשיך דיין כי

כמיפלגה. פילוג נוע

ס □ לגיי העיתונים מחיר■ ■ועלותומכי
 האחרונים בימים פועל דיין משה שר־הביטחון

ולמע לעמדותיו תומכים לגייס כדי נימרצת בצורה
 פגישות של שלמה בשורה דיין פתח כך לשם מדו.

 התיקשורת לעולם הקשורים אנשים עם ושיחות
דעת־הקהל. על להשפיע שבכוחם

 ובעיק־ העיתון נייר במחירי נוספת העלאה צפוייה
 היומיים. העיתונים במחירי נוספת העלאה גם בותיה

 מחוץ- העיתון נייר את מייבאים היומיים העיתונים
 לטונה, ל״י 1700 של מחיר עתה משלמים לארץ,
שנה. לפני מאשר יותר ל״י כאלף

ת מכינים השלום א

מר בוטלו לאחרונה
 אספקת־ה- חוזי בית
 על־ידי לישראל נייר

 אשר כחו״ל ספקים
מוכ אינם כי הודיעו

 לשום להתחייב נים
היש המו׳׳לים כמות.
 עתה עומדים ראלים
 מקום ככל נייר לחפש
כ מחיר. ככל כעולם
כס מצב נוצר מקביל

עיתו ככמה קשה פי
ההכ ירידת כשל נים

 עקב ממודעות נסות
העמו מיספר צימצום

בעיתונים. דים

פיצויי□
ם לעצמאיי
ם תי שר מ ה
ם אי לו מי ב

 של יומה סדר על
 לענייני ועדת־השרים

 הצעה מונחת כלכלה
 וקרן מס-רכוש לפיה

פיצו ישלמו פיצויים
המשר לעצמאים יים

 ואשר כמילואים תים
 כעיק• נפגעו עסקיהם

המילחמה. כות
הק על מדברת ההצעה

שתי מיוחדת ועדה מת
הכנסתו את בחשבון קח

 וההפסדים למילחמה שקדמה בתקופה העצמאי של
 הסיבות אחת להכנסות. לא כי אם לעסק, שניגרמו

 אנשי של המוראל את להרים הרצון הוא זה, לצעד
העסקים־הפרטיים. בעלי המילואים

ת רו חי ב ■דחו? ה
 השמינית לכנסת שהבחירות לגמרי בטוח לא עדיין

בדצמבר. 31ב־ תתקיימנה

אחרות, מיפלגות וככמה המערך, כהוגי
הדרי נוכח זה, כעניין שניות מחשבות יש
 הבחירות את לדחות כציבור הגוכרת שה

הרשימות. את ולפתוח
חוד של לדחייה מתכוונים במערך הדחייה מציעי

 של ממשלה להקים הצורך מן להימנע כדי שיים,
הממ מן שתמנע גח״ל, בהשתתפות לאומי, ליכוד
בז׳נבה. המשא-ומתן ניהול של אפשרות כל שלה

 פתיחת מפני פוחדים במערך הדחייה מתנגדי
המנ אנשי אך בכך. הקשורים והזעזועים הרשימות

יש לא הרשימות, תיפתחנה אם שגם טוענים גנון
לחשש. מקום אין כן ועל מהותי, דבר שום תנה

 לכך מובטח לדחות, המערך יחליט אם
 מכיוון הכנסת, של שלישים שני של רוב

כדחייה. תומכים ול״ע הדתיים שכל

ם רי סו פ רו יצורפו פ
ת ח ל ש מי אל ל ר ש י

ת ד עי ם לו שלו ה
 מיש- כראש שיעמוד אכן, אכא שר־החוץ

להי העומדת השלום לוועידת ישראל לחת
 לצרף מתכוון זה, כחודש 18כ- כג׳נכה פתח

 למדעי ומרצים פרופסורים מיספר למייטלחת
 עוכרי על נמנים שאינם המיזרח-התיכון,

 במגעיה למישלחת שיסייעו כדי המדינה,
מדינות־ערב. נציגי עם

ף לי ד ה אלמו■׳
ל ; רצונו ע הידיעה

ר א ש הי ה ל ל ש מ מ ב
 הידיעה את אלמוגי יוסף שר־העבודה של הכחשתו

 עיריית לראשות ממועמדותו לפרוש כוונתו בדבר
 להתמנות או הבאה בממשלה גם לכהן ורצונו חיפה,

טכסיס. בבחינת היתד. ההסתדרות, כמזכ״ל
 כך על הדיעה את הדליף עצמו אלמוגי

חב כקרב התגובות את לבדוק רצון מתוך
 לו שהתברר אחרי רק כזו. לאפשרות ריו
 להכחישה מיהר שלילית, היא התגובה כי

 ראש- לכהונת כמירוץ ימשיך כי ולהודיע
העירייה.
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 לקצין מפוארת לישכה הקמת

מאוד, ככיר
 של כסכום להסתכם עשוייה

מ מעובדות אחת ל״י. אלף 100
פי הביטחון רפת

אותההציבור. בכספי צה״ל
 הלישכה של ההידור זועק עובדת,
 עינ ומנקר לשמיים החדשה

 על-ידי הלישכה תוכננה לטענתה
 בחר* אותה שקישט אדריכל-פנים,

 וילונות איטליה, מתוצרת סינות
 טאפטים ציפויי מהודרים,

 ומערכת קירות
 עוו ו״ככורסאות

כחם.״ כוש היה לא


