כעבודת הוועדה ויוצרים אווירה לא נוחה
סביבה.

ת

ט

ק י ף

ש ב תון ה ר כ ב
■בוטל ה ש בו ע
שבתון הרבב שבשבוע שעבר הוגבל
ל־ 12שעות ליממה .יבוטל גליל החל מיום
שישי השבוע ,ה־ 8כחודש.
ההחלטה על-כך התקבלה כישיבת הממ
שלה כראשית השבוע.

ו עד ת א ג רו ט ־
ל פ חו ת ע ד אוגו ס ט
עבודתה של ועדת אגרנט לא תסתיים
לפני חודש אוגוסט ,לכל הפחות.
חמשת חברי הוועדה ככר הספיקו להתמחות כחו
מר׳ בצורה המדהימה את אנשי־הצבא המיקצועיים
המופיעים בפניהם .מאחר שמנוי וגמור עימם לרדת
עד לעומק העניינים שנמסרו להם ,כפי שנהוג במיש־
פסים ,אין כל סיכוי שיסיימו את עבודתם לפני מועד
זה — וייתכן שעם התרחבות מעגל־התענייינותם יארך
הזמן עוד יותר.

הא□ הוז הר
ט ש ה ד**ן*
שמועה עקשנית )אך כלתי־מאושרת(
עשוייה להטיל אור חדש על החלטתו ה־
פיתאומית של דיין לפרוש מתפקיד ישר־
הביטחון.
לפי חוק !ועדוודזהחקירה ,חייבת הוועדה להזהיר
אדם המופיע !בפניה ,אם הגיעה למסקנה שעבודת
הוועדה עלולה להטיל בו דופי חמור .במיקרה זה
■נאמר לאיש שהוא זכאי למנות לעצמו פרקליט,
שישתתף בעבודת הוועדה כדי להגן על ענייניו ,לח
קור עדים .וכד.

השמועה אומרת שאזהרה בזו נמסרה
למשה דיין.

חוג■ א קד מ אי ם
ד מ ען אי חוד
לפחות בשתי אוניברסיטות התחילה פעילות של
אנשי־סגל ,במטרה להקים תנועה ציבורית שתלחץ
על תנועות־השלום השונות להתאחד במיסגרת תנועה
פוליטית משותפת.

כוונת אנשי־הרוח היא שלא להשאיר
את היוזמה כידי מנהיגי המיפלגות והת
נועות המאורגנות ,אלא להפעיל את דעת■
הקהל לאיחודן.

אפויה פ רי ש ת מפ״ם

הבוק■□ ■עלו האשרא■

מ ה מ ער ך ב ה ס ת ד רו ת

ל קו ״וו ד ל ק

ראשי הגוש בהסתדרות עורכים עתה התייעצויות
קדחתניות כיצד לשמור על עמדותיהם בהסתדרות.
תוצאות הבחירות נתנו  58אחוזים למערך העבודה—
מפ״ם כשגם לרפ״י וגם למפ״ם יש  12אחוזים שלמים
בתוך המערך .פרישתה האפשרית של אחת מסיעות
אלה מן הקואליציה הממשלתית ,משמעותה המיידית
היא נקיטת עמדה אופוזיציונית נם בהסתדרות.
למפא״י ואחדות־העבודה ישארו רק  46אחוזים
אם תפרוש אחת מהסיעות .יחד עם העובד הדתי
והליבראלים העצמאיים יופלו -אמנם להחזיק ברוב
מיספרי ,אך לא לזמן רב.

ל ש כ ח ה ש ל גו ל ד ה
מחוגי ועדת־אגרנט החוקרת את מחדלי מילחמת
יום־הכיפורים ,פנו אל ראש־המטשלה בתלונה חריפה
על ראש לישפתה ,אלי מזרחי.

נגד מזרחי הועלו טענות ,בי הוא מפיץ
שמועות ,המוצגות בהדלפות מדיוני ועדת־
אגרנט ,אשר לטענת המתלוננים פוגעים

כקרוב יוכלו כעלי־רכב לקנות דלק ב■
תחנות-הדלק תמורת המחאות בנקאיות עד
לסכומים של  70ל״י.
עד פה נהגו הבנקים לכבד המחאות שניתנו
לבעלי תחנות הדלק עד לסכומים ישל  40ל״י ,אפילו
אם החשבונות של !בעלי ההמחאות היו ביתרת חובה.
מאז העלאת מחיר הדלק ,טענו בעלי התחנות ,כי
הסכום אינו מספיק לבעלי הרכב ,תבעו להכפילו.
הפנקים הסכימו להסתכן ולהתחייב לכבד המחאות
עד לסכום של  70ל״י בלבד.

הלחץ העצום של ועדי העובדים הגדו
לים ,הנמצאים תחת שליטת רפ״י כסק
טור של התעשייה הצבאית ,האווירית
ומישרד-הכיטחון ושל מפ״ם כגוש דן וברי
כוזי התעשייה הגדולים — עלולים למוטט
את הוועדה המרכזת ואת הרוב הזעום עליה
היא נשענת.

מקור סכנה נוסף לרוב זה נשקף מחוגי האיגוד
המיקצועי המושפעים ע״י אחדות־העבודה והנאמנים
עדיין ליצחק בן־אהרון.

ייתכן מאוד ,כתוצאה מתחזיות אלה,
שירוחם מיטל ינסה לשכנע את הבוסים
במיפלגתו לצרה לוועדה המרכזת את הלי
כוד הימני ולאנה ע״י כך את רפ״י ,שתאלץ
אך היא להישאר בוועדה.

התוצאה הבטוחה ממהלך זה :מפ״ם תפרוש מן
המערך בהסתדרות והאופוזיציה השמאלית והרדיקלית
תהווה כ־ 20אחוזים מול ריכוז ימני־סוציאלדמוקראטי-
דתי של כ־ 80אחוזים .מסיעות ההסתדרות.

ה ת ר בו
גני בו ת ה ד ל ק
מאז העלאת מחירי הדלק ,התרבו התלונות של
בעלי מכוניות על גניבת־דלק ממיכלי מכוניותיהם.
המתלוננים הם בעיקר בעלי מכוניות גדולות שמיכלי
מכוניותיהם מכילים דלק □שווי של מאה לירות
ומעלה•

גנבי הדלק שהסיבון הפך להיות להם
בדאי ,עוברים בין חניוני המכוניות ,גם
לאור היום ,ומרוקנים כעזרת צינור ומיכל־
דלק ממכוניות שמיכסי מיכלי-הדלק שלהם
הם ללא מנעולים.

 40א ל ף ל׳׳■ -

מי ב רו למוהל*
ה ת א חדו ת ד ב ד ו ר ג ל
ההתאחדות לכדורגל בישראל עומדת לפרסם ב
ימים הקרובים מיכרז חיצוני )בניגוד למיכרזים הקוד
מים שהיו פנימיים( למישרה של מנהל ההתאחדות
לכדורגל !אשר יבוא !במקום תפקיד מזכיר ההתאחדות.
את המיכרז תפרסם ועדת המיכדזים אשר היו״ר
שלה עתה הוא אלי דקל.

במועמד רציני למישרה מוזכר שמו של
יוסי דגן ,המזכיר הנוכחי של ההתאחדות.

מ ש בו ר ת מ מוצע ת

מאמני ה כ ד ו ר ג ל

בבל״ל

תובע*□ ה כר ה

צפה לסערת רוחות כאשר יתברר בימים הקרו
בים ,עם פירסום מאזן בנק לאומי לישראל ,כי המש 
כורת השנתית .הממוצעת לעובד בבנק מסתכמת בשי 
עור של כ 40-אלף ל״י  -פי שניים יותר מאשר

משכורת ממוצעת ב״בנק הפועלים״ למשל,
שהוא השני בגודלו במדינה אחרי ״בנק
לאומי״.

ה־הלומו־ם מ א״ מי ס
ב בי טו ל תרו מו ת

תלונה  1ג ד ר א ש

עתה ,כשאנשי מם ההכנסה הודיעו להם על כוונתם
להגדיל את שומותיהם ,הם רואים בכך הפרת הסכם.

ל מילוו ה המילחמה
אנשי ענף היהלומים בישראל הודיעו לאוצר ,כי
יבטלו את התחייבותם לתרום סכום של כ־ 50מיליון
ל״י למילווה המילחמה מרצון ,׳נוכח הפרת הסכם
מצד האוצר.

לטענת היהלומנים הובטח להם ,בי אם
יתרמו סכום זה למילווה ,לא יערכו להם
שומות חדשות של מס־הכנסה לשנת
המס .1974

נציגי מאמני הכדורגל פנו להתאחדות לכדורגל
בתביעה להכיר יפהם כאיגוד מוכר לכל דבר ,כמו
איגוד השופטים .הפנייה !נעשתה כדי להבטיח למאמ 
נים ייצוג הולם ,סעד מישפטי וקביעת תקנון־שכר
׳בהתאם למעמד והוותק של המאמן! .ההתאחדות טרם
דנה בפנייה.

ט ס לו ל
לט־רוא■ או פנ״ ס
ב ד רו ם ת ל ־ א ב ־ ב *
מסלול מיוחד למירוצי אופניים ,ראשון
מסוגו כארץ ,עשוי להיבנות כדרום תל־
אביב על־פי יוזמתם של אנשי אגודת
״מכבי״ יפו.
לשם ביצוע תוכניתם כבר ניפגשו הוגי הרעיון
עם מנהל מחלקת הנוער והספורט החדש בעיריית
תל־אביב ,יצחק ארצי ,תוך ניסיון להשיג את תמיכת
העירייה בהקמת המיתקן ,או שילובו במיסגרת מרכז
ספורט קהילתי שיוקם ׳בדרום תל־אביב.

