
 - מיליונים ביזבוז
החו? למרות

מת המפלגות רוב כי כדור עתה כבר
 אשד המפלגות, מימון חוק את להפר כוננות

מ ל״י מיל-ון 15 לעצמן הקציבו הן לפיו
המדינה. כספי
 שמטרתן במגביות, בשקט בתתו כבר מפלגות כמר,
הבחי במערכת הוצאה לשם לירות מיליוני להן להכניס

 לכל כי זה, כסף להוציא יהיה אסור החוק, לפי רות.
 השוזר. נוסף סכום רק מכספיה להוציא מותר מפלגה
מהמדינה. שתקבל ההקצבה מן לשליש

הגדו המיכללות אחת שהיא בבוסטון, ד,ס.אי.ס'. מראשי
בעולם. והמפורסמות לות

 הנוחלים לסי כי בתצהירו קובע לייבוביץ פרופסור
 אלא בביר, מרצה לפסר אין העברית האוניברסיטה של
 פרופסור בוטלה. מחלקתו או פלילית עבירה עבר אם

 אקדמאיות, לא מסיבות הפיטורין משמעות על עומד פלד
האקדמאי. לחופש כסכנה

 של האוניברסיטאי הפרופסורים אירנון
 כמאבק* תמיכתו את הביע ארצות-הברית

 השרירותיים פיטוריו נגד טמרין הד״ר •טל
מומחה. עד למשפט לשגר והציע

לחבל מנסים :זרחיו
 איו מדוע

? הכחשה
 לראש- אבנרי אורי ח״כ השבוע שהגיש בשאילתה

הבאות: השאלות נכללו מאיר, גולדה הממשלה
מ כגליונו ״דר-שפיגל", הגרמני השבועון

 מצויות ישראל כידי כי מוסר ,5.5.6$ יום
ל מבקש הנני אטומיות. פצצות שש כיום

דעת:
? נכונה דלעיל הידיעה האם .1
הוכחשה? האם נכונה, אינה הידיעה אם .2
 לא מדוע הוכחשה, לא הידיעה אם .3

? הוכחשה

 ונגד בעד
כפוי הסדר

 שר, של הצהרה כל היטב לבחון לד כדאי
 את כה חפש המעצמות. ארבע דיוני על

 להניח יש השורות. בין החבויים הרמזים
ש להכרתה ראשונים סימנים שם שתמצא

 קרובה מהתמודדות מנוס שאין הממשלה,
הכעייה. עם

 קווי־החלו- גם יסתמנו השרים בהצהרות
ב שיצדדו אלה המחנות: שני כין קה

שיתנגדו ואלה המעצמות, הצעות קבלת
להן.

 שייב הד״ר
לבחירות ירוץ
״תנו איש שייב, (״אלדד׳׳) ישראל הד״ר

 הלאומנים ואחד השלימה״, ארץ־ישראל עת
 רשימת כראש יעמוד כישראל, הקיצוניים

לבחירות שתתייצב הלאומיים׳׳ ״החוגים

לטובתי בפסלו־הדיו
 בתביעתו שבוע לפני שזכר, זרחין, אלכסנדר הממציא
 קבע שבית־המשפר אחרי מדינת־ישראל, נגד המשפטית

 תמלוגים לו מגיעים המדינה, לבין בינו החוזה לפי כי
 העלה מי־ים, להתפלת המיתקנים המדינה השקעות מכל
 לערער היועץ־המשפטי כוונת כי הטענה את
 העליון, בית-המשפט בפני פסק־הדין על

מיתקן־ את שתהפוך סחבת ליצור נועדה

 יצהיר דייו
? יפרוש ולא

 הצהרותיו להתרבות עשויות זה, רקע על
 אין אולם כפוי. הסדר נגד דיין משה של

 שר- את ׳יחייכו אלה הצהרות בי בטחון,
ולפרוש. מסקנות, להסיק הכטחון

 לקוזת אומנם ממשיכים לשעבר רפ״י מראשי כמר,
 אירגונית בפעולה רבים מאמצים משקיעים והם לפרישה,

בגר לסיבוב לצאת עומד אף מהם אחד כספים. ובגיוס
 שם לערוך כדי שבועות, כשלושה בעוד ובצרפת, מניה

דיין. של עצמאית רשימה למען מגבית
 בטחון כל אין אלה לחברים גם אולם
ב סירב עצמו הוא יפרוש. אומנם שדיין

מסויים. קו־פעולה לכל להתחייב עקשנות
 של בכנס הצהיר ספיר, פינחס מע״י, מזכיר ואילו

 סגירת לערב עד להפתעות מצפה .אני המערך: פעילי
לכנסת.׳׳ הרשימות

 של עתידו
רבין יצח?

ב יותר, קרובות לעיתים שיוזכר אדם
 ישראל שגריר הוא מעשי, מדיני הקשר

 ההכחשות אך על רבין. יצחק בוושינגטון,
 במועמד כחשבון אותו לוקחים הנמרצות,

בממ המרכזיים התפקידים לאחד ריאלי
 בשלב המוזכרים, התפקידים הבאה. שלה

ח בטחון, :זה הסברה. או ח
 איש השגרירות, לסגל חדש עובד יצורף בינתיים

עתונוח. בקשרי שיעסוק בן־חיים, שאול מעריב

 לא התקבלה כך על ההחלטה השביעית. לכנסת
בירושלים. שנערך הלאומיים החונים בכנס מכבר

 שנגוזו אחרי עצמאית רשימה הקמת על החליט שייב
 השלימה. ארץ־ישראל של רשימה להגשת התוכניות

 המרכז מרשימת קולות לגזול עשוייה בבחירות הופעתו
פו בוחרים קהל אותו אל היא אף הפונה החופשי,
לאומנים־קיצוניים. של טנציאלי

הר־ציוו
זכררנרתיר מפרסם

 צה״ל, של האגדי הלוחם הר־ציון, מאיר
 ואחר■ 101 הקומנדו כיחידת שהתבלט מי
 כמיכצע צה״ל, של פעולות-התגמול כבל כך

 לפרסם עומד ובמלחמת־ששת־הימים, קדש
 אותו האישי, יומנו את הקרובים כשבועות

נעוריו. ימי מאז ברציפות כותב הוא
 להתפרסם עמד אפשטיין, לוין בהוצאת שיופיע הספר,

 חוזה עתה המנהל שמאיר, אלא מספר. שבועות לפני כבר
 וביקש האחרון ברגע התחרט הירדן, בכוכב חקלאית
 מסר בדעתו, שנמלך אחרי כתב־היד. את לו להחזיר

לפירסום. יומנו את שוב

 מתייצבים המדע בכירי
טמריו הד״ר של לצידו

 ידועים אנשי-מדע שני של תצהירים שני
מש פתיחת לקראת לבית־המשפט הוגשו

 תל־ אוניברסיטת נגד טמרין הד״ר של פטו
 עו׳׳ד טמרין, הד׳׳ד של פרקליטו במאי. 21ב* אביב
 של תצהיריהם את לבית־המשפם הגיש זכרוני, אמנון

סלד, ב. הפרופסור ושל לייבוביץ ישעיהו הפרופסור

 ולא מוגמרת לעובדה האמריקאי ההתפלה
 את שיקבל מהכספים להקים לו תאפשר

שיטתו. לפי מיתקן־ההתפלה
כתמלו שיקבל הכסף כל את להשקיע מתכוון זרחין

 המצאתו לפי מי־ים להמתיק שניתן להוכיח כדי גים
ה במיתקן שייוצרו המים ממחיר בהרבה זול במחיר

 על-ידי המוצע ההתפלה תהליך לפי אמריקאי.
 למשך המדינה להם תשתעבד האמריקאים

 להחליך יש זה שבתהליך כיוון שנה, 50
לפי המיתקן. מצינורות 20?סכ- שנה מדי

 במיתקן הראשונית ההשקעה תהיה זרחין, של המצאתו
האמריקאי. שבמיתקן מזו מונים 5 זולה

■ ■ זה ,בגבייון
מדי נוקטת הלאומי הליכוד ממשלת *

 את לחזות ומסרבת בת־יענה, של ניות
 מדיוני בתוצאה הצפויות ההתפתחויות

 מה כאיזור. המצב על המעצמות ארבע
הקרו בשבועות לישראל מצפה באמת
 מבוססת דמיונית, בכתבה בך על בים?

.17-16 בעמודים עובדתיים, נתונים על
מת חשוכות התפתחויות שים-לכ! *

ה הזירה של הקלעים מאחורי רחשות
 עליהן ללמוד תוכל בישראל. ביטחונית

.19 שבעמוד הכתבה מתוך
 אל-שייך שארם כתולדות לראשונה *

 חתונה השבוע, השני כיום כה, נערכה
 על התחתן הימי הקומנדו איש יהודית.

 חיל-האוויד. של חיילת עם נחתת סיפון
.23—22 כעמודים - בלעדי סיקור


