
:אמר מי

!1וי |1* ן י ן |

 ביהורו מאחורי
סיסקוו של
 המשכת את פרצינות מדי יותר תיקח אל

 ארצות־הגרית, על המצריות ההתקפות
פקאהיר. סיפקו ג׳וזן* של פיקודו אחרי

 זו, היא יותר הרפה מפוכחת הערכה
 האמריקאי שר־החוץ סגן יצא פטרם שעוד

 כיוון על כלליים כקווים הוסכם למרחם,
ארצות־הכרית. של השלום מיתקפת
 זו שמיתקפה הדעת, על מאוד מתקפל

הרוסים. עם גם תואמה

ך ״פנטומים״ צריו לא
 בלתי־רשמי, בירור לאחרונה התקיים המדינה בצמרת

 בעת וייצמן, עזר שר־התחבורה, של הצהרותיו סביב
בארצות־הברית. האחרון ביקורו

 עקב דווקא התעוררו לא ביותר החמורות התגובות
סיפוח. בזכות וייצמן, של המדיניות הצהרותיו
 אנשי על־ידי הועלה יותר חמור נושא

 על דיווחים הגיעו אליהם משרד־החוץ,
צרי ״איננו כי הכריז פו וייצמן, של נאום

האמריקאיים.״ המטוסים את כים

 להשפיע איר
גולדה על

הדרכים על הלחישות מתרבות המישטר בצמרת

 שלמות תישמר
הכרמל נוף

 הפארק את להציל טופים סיכויים קיימים
 כ־ לקצץ המגמה מן הכרמל של הלאומי
שיטהו.
 של יומה לסדר כהן שלום ח״כ של הצעתו בעקבות

 ועדת של משותפת פרלמנטרית וועדה הוקמה הכנסת׳
 הטיפול דרכי את לבדוק כדי הכלכלה, וזעדת הפנים

בבעיה.
 על ח׳ריבה, בשטח דונם, 200כ־ בקיצוץ המדובר

 שעליו הפיצויים סכום אח לצמצם לאוצר לאפשר מנת
 הפארק. בתחום המופקעות החלקות לבעלי לשלם

 מהם דונם, 400לכ־ מגיעים פרטית שבבעלות החלקות
חיפה. לעירית השייכים 114

 פלימן משה מר חיפה עירית לראש פנה כהן שלום
 פיצויים, לקבלת ויתורה על תודיע שהעירייה בהצעה

 מינהל הפארק. להקמת חינם הזה השטח את ותתרום
 40ב־ מסתכם הפארק באדמות שחלקו ישראל, מקרקעי

 את להקטין כדי מאמץ לעשות אף מוכן ל״י, מיליון
הפארק. מתחום להוציא יש שלדעתו השטח

שתיעשה מדוייקת שפכדיקה אף!, ייתכן

 נגד החזית
רפאל יצחקו

 בהכנותיהם ימשיכו במפד״ל היריבים המחנות שני
 שני אולם מוגדרת. אופוזיציה כנגד רוב ליצירת
 המנהיג בפי תישאר האחרונה המילה כי מבינים הצדדים
 להנהגה שישוב במידה שפירא, משה חיים החולה
פעילה.

 ככנסת המפד״ל סיעת הופכת פינתיים
מלו הח״כים כשרופ - האופוזיציה מוקד
ואנ רפאל יצחק של נסיונותיהם נגד כדים
יחלי הח״כים המפלגה. על להשתלט שיו
 פ־ תעמוד (רפאל) סיעה רכז שפמקום טו,

כ רפאל יהיה כה סיעה, מזכירות ראשם
מיעוט.
 בן־בריתו גואלמן, המפלגה, מזכיר אחרת: החלטה

הסיעה. בישיבות להשתתף יורשה לא רפאל, של

 המצרי הכפר ליד הצבאי המיתקן תקיפת אחרי הישראלי חיל-האוויר טייסי בידי שנעשה אוויר צילום זהו
 לצילומים בניגוד תלמידים. 30 בהפצצה נהרגו בו בית־ספר, אלא היה לא כי טענו שהמצרים אל־באקר, באחר
 נראו הקודמים שבצילומים בעוד התקיפה. אחרי יום זה צילום נעשה התקיפה, ובשעת התקיפה לפני שנעשו
 כי המוכיח דבר משאיות, 4 נותרו זח בצילום הרי המיתקן, בסביבת אחרים וכלי־רכב משאיות עשרות בבירור

התקיפה. אחרי ימים 5 שנעשה זרים כתבים לביקור להכשירו כדי צבאיים מכלי-רכב האיזור את פינו המצרים

 מאיר, גולדה ראש־הממשלה, על להשפיע האפשריות
והכרעותיה. להחלטותיה בקשר
 במיוחד, הקרובים יועציה באמצעות היא אחת דרך

גלילי. ישראל השר ובראשם
 פאמצעות היא שנייה דרך
רכיכים. קיפוץ חפרת כתה,

רא־מעטים, מיקרים ידועים
 להפיא אנשים פחדו שאומנם

פ• לגולדה מישאלותיהם את
 המקרים וככל כתה, אמצעות

חיופית. ההיענות היתה

מן בגזוחז רשרוגז סיינזגןו תגכניגז תי ה

 מזימות
 בהסתדרות

 כספים למנוע
 מסיעות

האופוזיציה
ינ כהסתדרות המערך ראשי ׳

 של חלקן תשלום את למנוע פו
הקט האופוזיציוניות הסיעות

הפוליטי. כמם נות
רשי את ימסרו שהמפלגות ההצעה:

המשו ושהמס בהסתדרות, חבריהן מת
למפלגות. יועבר על־ידם לם

 לעמוד תוכל זו שהצעה להניח אין י
 באשר בית־המשפט, של התערבותו בפני

האז של זכותו הפרת ממנה משתמעת
הפו ושייכותו דיעותיו על לשמור רח

בסוד. — ליטית

לתש הדרושים הסכומים כי יסתפר כשטח,
ש ממה פהרפה קטנים יהיו פיצויים לום

 יו״ר הכטיחו זה כמיקרה פחשכון; נלקח
 ויו׳״ר שכטרמן, אפרהם ח״כ הכלכלה, ועדת
 הכי את ״למצוא סורקים ח"כ הפנים, ועדת
הכרמל. נוך שלמות על לשמור כדי סך"

 רוצים בגח״ל
סגני-שרים

 שני. על גח״ל כסיעת הלחץ מתחדש
 המועמק שרים, סגני למנות קיה
 שר-התח* כסגן ידיד מנחם :צים

שר-הדואר. כסגן תמיר
 לכהונת עיניים לוטש אהרליך שמחה ח״כ

 את במפלגה הכשיל וכבר והתעשיה המסחר
זאת. לכהונה ספיר יוסף של מועמדו שהיה פת,

 מועצה הקומה יוזמים
המשטרה על לפיקווח

 ירושלים משטרת של הברוטאלית התנהגותה נוכח
 יוזמים השבוע, שם שנערכו ההפגנות שתי בפיזור
 על להגנה ציבורית מועצה הקמת ציבוריים חוגים

האזרח. זכויות
 שוטרי פין כי מציינים, גורמים אותם

 היו ההפגנות כפיזור שהשתתפו ירושלים
 זיהוי, תגי ללא אזרחיים, פפגדים שוטרים

הש המפגינים הכאת כדי שתוך ושוטרים
הפוליטיות. דיעותיהם את מיעו

משפט לשעבר, בכיר משופט תורכב המוצעת הועדה
 בלתי ציבורית עין להוות יהיה ותפקידה ועורכי־דין נים

 של חוקיות הבלתי הפעולות על לפיקוח משוחדת
המשטרה.


