
 מגעים
ל״ע — ע״מ

 אבי־ מאי־ר בין ההדוקים המגעים יימשכו
ה מראשי חלק לבין ע"מ מרשימת זוהר

ההסתדרו במישור העצמאיים, ליבראלים
פרלמנטרי. איחוד לקראת כנסיון תי,

 להניח עשויה מצידה, העבודה, מפלגת
 איחוד למנוע כדי מישקלה כובד מלוא את
זה.

 ומוחלט, כללי אינו העיכוב לארץ. הגיעו
בק עתה נשלחות ההודעות הדרגתי. אלא

מבעבר. בהרבה קטנה ובכמות צב
 את לעכב במטרה ננקטה זו בלתי־חוקית שיטה
במשק. אינפלציוניות תופעות

 אחדות שבמשפחות אחרי במקרה נודעה הפרשה
 את קיבלו כי הודעות המשפחה מבני אחדים רק קיבלו

 בקשות שהגישו בני־המשפחה, ששאר בעוד הפיצויים
כאלה. הודעות קיבלו לא מועד׳ באותו

 תובעי- בציבור התפשטה כך על שהידיעה אחרי
 עורכי־הדין על ללחוץ הזכאים התחילו הפיצויים

 לפני עוד שהגיעו התשלומים את מיד לקבל שלהם
כחודשיים.

לעולים מודיעים איו
 המצרית: התדוזית

הפצצות הפצצות,
האחרו ההפצצות לגבי המצרית, הערכת־המצב זאת

 מהן שמשתמע ומה הישראלי, חיל־האוויר של נות
העליון: המצרי לפיקוד

 והמחנות המכ״ם תחנות הפצצת אחרי
 על האוויריות ההתקפות יתרכזו הצבאיים,

 הצבאי, הפוטנציאל של שיטתית הריסה
 מחסני־ מצרים: של והתעשייתי האזרחי

 מסילת-הרכבת, צמתי שדות-תעופה, נשק
 אסטראטגיים, כבישים תקשורת, מרכזי

תעשייתיים. ומרכזים בתי־חרושת גשרים,
 החיילים, את אלא האזרחים, את רק לא להמריד המגמה:
 להם שתהיה מבלי בהתקפות־האוויר, אבידות הסובלים

 תופנה זו התמרדות המצרי. חיל־האוויר מצד הגנה כל
 נגד גם אלא עבד־אל־נאצר, של מישטרו נגד רק לא

מצרים. בהפקרת שיואשמו שלו, הסובייטיים בני־הברית
ה ההסלמה המדינית: המסקנה מכאן

ב ארצות־הברית, עם מתואמת ישראלית
 עבד־אל־נאצר של לנפילתו להביא מאמץ

מהמרחב. הסובייטיים של רגליהם ולדחיקת

 ילוים משרד־התיירות
לאירועים חברה

 סביב במשרד-התיירות מתחוללת סערה
 ממי הפורש, המשרד מנהל של תוכניתו

 כשי־ לאירועים חכרה להקים דה-שליט,
 פרטית. אירועים וחברת ״אל-על" עם תוך
 להעמיד במשרד אנשיו רוצים פרישתו לפני
עוב בפני גיבתון, חנוך החדש, המנהל את
ה המשרד. את לידיו כשיקבל קיימת, דה

 מיליון של בהון תוקם המיועדת חברה
ל״י. וחצי

 פועלות בארץ כי טוענים החברה להקמת המתנגדים
 אחת רק לשתף יתכן ולא לאירועים חברות כשבע

 פגם יש כי טוענים אחרים ממשלתית. בחברה מהן
 כי שידוע אחרי החברה להקמת דוחף שממי בעובדה

 החדשה המלונאות חברת מנכ״ל להיות עומד הוא
 אל־על של הבת חברת תשת, ע״י במשותף שתוקם

איי.או.אס. ההשקעות וקרן לשירותים

עלייתם תאריד את
 לאחרונה קיבלו לישראל מפרם לעליה המועמדים

 מוכנים להיות מתבקשים הם בהם מהסוכנות הודעות
 השערוריות הסיבה: שעות• 48 של אתראה תוך לעליה

 לעזוב כשסרבו מיספר חדשים לפני העולים שהקימו
 דירות יקבלו לא עוד כל בלוד נמל־התעופה את
דרישתם. לפי

הגו כי למסקנה, הגיעו הסוכנות אנשי
ב קרוביהם הם העולים את שהמריד רם

 יספיקו לא שהעולים מקווים עתה ארץ.
 כגלל בואם, תאריך את לקרוביהם להודיע
ואנ לנסיעה, ההודעה בין הקצרה השהות

 למקומות כרצונם לכוונם יוכלו הסוכנות שי
ההדשים. מגוריהם

 זהב מבריחים
לישראל מירדו

המשפטים שר
 מעכב האוצר
מגרמניה פיצויים תשלום

 מירדן הזהב הברחת של מימדיה גדלו לאחרונה
 במטרה למטילי־זהב הביקוש בארץ שגדל אחרי לישראל,
 בצורת מירדן מוברח הזהב הכסף. ערך את להבטיח
 ושמחירם אחד קילו שמשקלם מלפפון, דמויי מטילים

ל׳׳י. 5500ל־ ל״י 5000 בין נע

יגיב לא
 שום לנקוט לא החליט המשפטים שר

ה את שמחקו אזרחים אותם נגד פעולה
שלהם. הזהות מתעודות ,,לאום" פריט
 תגביר רק משפטית פעולה הסביר: עצמו שהוא כפי

 העונש לאנשי־מופת. אלה אזרחים תהפוך התסיסה, את
 בבחירות להצביע יוכלו לא ־הם כדבריו: שלהם,

הבאות.״

באדר ח״כ
הממשלה הצעת נגד

 החוק הצעת נגד יצביע באדר יוחנן ד״ר גח״ל ח״כ
יהודי? הוא מי בעניין הממשלה של

 זה, חוק על קשה ויכוח התעורר גח״ל בסיעת
נגדו. יצביעו כי הודיעו הליברליים הח״כים מן וכמה

 החוק נגד ביותר החריפה ההתקפה את
יצ והוא באדר, חרות ח"כ דווקא השמיע

 ח״כי וייתר בגין שמנחם על-אך נגדו ביע
בחוק. יתמכו חרות

 ההתמודדות חזית
אבו—גולדה

 שתתגבש והעסקנים השרים קבוצת אחרי לעקוב כדאי
מאיר. גולדה עם התמודדותו לקראת אבן, אבא מאחורי

 ענייני על התמודדות זו תהיה פורמלית מבחינה
 איתם של התייצבות זו תהיה למעשה אך ההסברה,

 גילדה של מרותה את לקבל להפסיק שהחליטו השרים
מור זו קבוצה הפנים. בעניני לפחות עיוורת, בצורה

העבירה. ואחדות מפא״י של וח״כים משרים כבת
 יצטרך ולא דיעה, יביע לא גלילי ישראל

 ואינו מאחר המחנות, משני אחד ראך
ה ענייני רקע על משבר ליצור מעוניין
הסברה.

 שלהם הפיצויים שתביעות ישראלים, אזרחים אלפי
 יודעים אינם הגרמנית, הממשלה ע״י אושרו מגרמניה

 כבר שלהם הפיצויים כספי וכי אושרו בקשותיהם כי
ישראליים. בבנקים מופקדים
 עור■ משרדי מעכבים האוצר הוראות לפי

מש את אלו, בבקשות שטיפלו כי-הדין
כבר כספיהם כי לזכאים, ההודעות לוח

ה הגדה תושבי ברובם הם המבריחים
ב גדולים פיקדונות בעלי שהיו מערבית,

 מלחמת מאז הוקפאו אשר בירדן בנקים
 החלה חודשים מיספר מזה ששת־הימים.

בהד הפיקדונות את לשחרר ירדן ממשלת
 לישראל אותם מעבירים ובעליהם רגה,

זהב. בצורת
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