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 במדיניות שינויים
? פיצוצי־הבתים

 הכתים את רק יפוצצו שבעתיד ייתכן
 ורק - ממש נשק יימצא כהם כשטחים

 שהורשע בחבלה לנאשם השייכים אלה
משפט. כטרם חשוד, של לקרוביו ולא כדין,

 בעיקבות — הממשלה בפני הועלו זו ברוח הצעות
 בין עוררה הנוכחית שמדיניות־הפיצוצים גל־התסיסה
באיזורי־הכיבוש. הצבאי המימשל שילטונות

 ביתו פיצוץ של המיקרה הוזכר בייחוד
 פוצץ שביתו משכם, אל־־עוואש הצעיר של
 יועלה העניין בל כדין. זוכה ושלאחר־מבן -

בממשלה. לדיון כקרוב

צרות-איוש
במשרד־החוץ

 הישראלי בשירות־החוץ מישרות של ניכר מיספר
 מוע־ למצוא מיתקשה והמשרד מאחר — מאויש איננו
 המישרות מחולקות לפיו המפלגתי למפתח גם מדים

בחו״ל. בנציגויות
ב בשגרירות־ישראל כמיוחד ניכר הדבר
 מיופה־בוח, על־ידי המנוהלת - איטליה

 חטיי בימי במיוחד שבלט דבר יושע, ניסים
לש נאלץ משרד־החוץ כאשף פת-המטוס,

 אביעזר המנב״ל, סגן את מישראל לוח
ממשלת-איטליה. עם המגעים לניהול שלוש,

 לשחרר שפירא, חיים משה שר־הפנים, של סירובו
 מאיר ר ד׳׳ את בקולומביה ישראל שגריר לתפקיד

אחר: שגריר מינוי מונע — המפד״ל איש שוחטמן,
עיק את יפר זו בשעה מפד״לי לא מינוי

המפלגתי. המפתח רון

 חברי־מע״י
להצבעה חזרו
 את במפתיע, להפסיק, נאלצו חברי־מע״י כעשרים

 — במרכז־המפלגה ולהצביע לבוא כדי בחו״ל, שהותם
בעדה. או נבחרת, ועידה של קיומה נגד

 מיב־ ושלחו - קולות גייסו המחנות שני
 לישראל. מחוץ המבקרים לתומכיהם רקים
 הדיון, למחרת שב, המצביעים מן חלק

לחו״ל.

 של מצבם הורע
יהודי-עיראק

 כל• הוא יהודי-עיראק של הכלכלי מצבם
האחרונה. ההפיכה מאז תי-נסכל,

 הופעתו תוקדם הכיפורים יום לרגל
של הבא השבוע בליון של
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 במקום בבוקר, שצי ביום ייצא והוא

 בתל־ קוראים בבוקר. רביעי יום
בערב. א׳ ביום להשיגו יוכלו אביב

חופשית ביד כעורך מינויו את כזכור, היתנה, ראגר היהודים, של הונם כל את הקפיאה ממשלת־עיראק
בענייני־המערכת. סופית, זכות־הכרעה ובקבלת הקצבות־רעב רק לקבל רשאים והם בבאנקים, המופקד

______________________________________ בלבד. הדל לקיומם יומיומיות,

מהפכה
״הארץ״ במערכת

 השיל־ על הארץ היומון במערכת הפנימיים המאבקים
 דמות־ על השלכות לו שיש דבר — במערכת טון

 יאיר של המוחלט בנצחונו השבוע הסתיימו — העיתון
קוטל:

 מזכיר כממלא-מקום השבוע מונה קוטלר
כ בחשיבותה השנייה העמדה המערבת,

 סלפטר, אליהו תפקיד-העורף. לאחר עיתון,
מתפ הודח מזכיר-המערבת, כה עד שהיה
 הידיעות על האחראי כעורף מונה קידו,

מעיתונות-חוץ.
 גרשום הארץ, של בעליו על־ידי שנעשו אלה, שינויים

 של מסוגם ותיקי־העיתון של לדעתם בניגוד שוקן,
 המכונים: — טבת ושבתי שוייצר אברהם סלפטר,
 הסמכייות כל מסירת מבשרים — ההונגרית הקבוצה

 כמו יחסית צעיר עיתונאי של בידיו עריכת־הארץ של
קוסלר.

 צימצומי־צמרת
?ב״סולל־בונה״

שה מהדלפות-שנ״ם, שכתוצאה ייתכן
 לידי שירותי־נמל-מאוחדים להעברת ביאו

 בהנהלת לצימצום יגרמו אף רשות־הנמלים
״סולל-כונה״.

 21 בת מצומצמת הנהלה של בהקמתה דנים עתה
 סודות להדליף המשתתפים על ייקשה בה בלבד, חברים

החוצה. וביזיונות

 יבצע ראגר
ב״היום״ שינויים

 החדש, עורכו צורתו. את לשנות עשוי היום היומון
 טורים לכתוב ידועים, אישים כמה יגייס ראגר, יצחק

חתומים. קבועים
 בדיעותיהם מצטיין המוזמנים מן חלק

 סיפוחים־ גישה מבטאים ביותר, הקיצוניות
 בתנועת מאוד פעיל כאופן ותומכים טית
השלימה. א״י

 בביצים המחסור
לשטחים יצוא בגלל
 נגרם בישראל עתה השורר בביצים החמור המחסור

 מחלת בגלל או הלול מועצת של לקוי תיכנון בשל לא
הישראלי. בלול שפשטה הניו־קיסל
 מיליוני־ יצוא — היא זה למחסור העיקרית הסיבה

 ממשלת־ עתה נאלצת בגללו המערבית. לגדה ביצים
מחו״ל. ביצים לארץ לייבא שנים, מזה לראשונה ישראל,

 מע״י־חיפה
? אחוז־חסימה נגד

 אנשי־חושי בי טוענת עקשנית שמועה
ה המגמה נגד יילחמו בחיפה וסניף־מע״י

 אחוז-חסימה להנהיג כמפלגתם, שלטת
גבוה.

 אחוז־החסימה שהעלאת חוששים אנשי־חיפה הסיבה:
 אח האחידה לרשימת־המערך להחדיר למפ״ם תאפשר
 של ערביים רשימת־גרורים וכל מאחר הערביים, חבריה
 אחוד את עוברת היתד, לא עצמה מע״י של או מפ״ם

החדש. החסימה

 הצבאיות שיטותיו
לסתוב של

 (מילואים) רכ-אלוף החדיר שנים משך
 שורות■ לתוך חמישי״ ״גייס לסקוב חיים

שנ״ם. מצד להץ למנוע כדי כנמל, העובדים
 ועד־העובדים ניסה עת השבוע, התגלתה זו עובדה

 שי־משקה, לחלק הנוהג הפסקת נגד שביתה לארגן
 נוכחו להפתעתם, לעובדים. לגולגולת, ל״י 17כ־ בשתי

ל ניכרת התנגדות הפועלים בין שקיימת אנשי־התעד
זו. שביתה

 של השתלטותה בעיקכות צפויים אי-לכף,
 אישיים שינויים — שנ״ם על רשות-הנמלים

 נמל־חיפה. של ועד־העובדים בהרכב ניכרים
 יחסי־ את להחריף התכוון הקיים הוועד

 רשות-הנמלים - החדש המנהל עם העבודה
 והכין מועד בעוד בכף הרגיש לסקוב אך -

הקרקע. את לעצמו




