פלד החליט על-בך בעיקבות הביקורת ה
ציבורית שניתנה לחילופי מנב״ל משרדו.

מספר העצורים
גדול משפורסם
מספר העצורים כשבוע האחרון הקרב
תושבי הרצועה והגדה ,עולה כהרבה על
המספר שפורסם.
חלק גדול מן העצורים נתפסו כאופן
מיקרי כרחוב.
הדבר גרם לתסיסה רבה בקרב תושבי
הגדה והרצועה וממשלת ארצות־־הברית
החליטה להפעיל לחץ על ישראל בדי ש
תשחרר את העצורים.

באופק :
הכרה אמריקאית
בפלסטינים כצד לפיתרוו
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עד כה התעלמה ארצות־הברית כמעט לחלוטין מן
הבעייה הפלסטינית ,ראתה בה בעייה פנימית של ממ
לכת ירדן .על כן גם לא הוצע לשתף את הנציגים
הפלסטיניים בשיחות יארינג ,או אפילו בהתייעצויות
שקדמו להן.
עתה תיתכן בחינה מחודשת של הנושא על־ידי צוות
עוזריו המדיניים של הנשיא ניכסון ,ובראשם שר החוץ
ויליאם רוג׳רם ויועצו המיוחד הנרי קיסינג׳ר.

קבוצת חברים ,שדעתם אינה חופפת את
דעתה של גולדה בעניינים ביטחוניים מסו־
יימים ,התארגנה ואחד מראשיה אמר:
״היא לא תוציא תדמית ישראל ניצית ב
עולם  -אנו נתנגד!"
מצד שני ,מתנגדים הסיפוחיסטים במפלגה לכך שראש־
הממשלה תערוך בעת ביקורה בארה״ב מגעים עקיפים
עם אירגוני המחבלים ,בעניין החלפת נוסעי המטוסים
החטופים כחבלנים הכלואים בישראל.

פקיד בכיר
עומד לפרוש
פקיד בביר המשרת כמוסד ממשלתי ח 
שוב במרכז הארץ ,עומד לפרוש בקרוב מ
תפקידו כשירות המדינה.
במקומו של הפקיד יתמנה פקיד אחר של אותו מוסד.

ח״כ יעקובי
כמעט נחטף
ה״ב גד יעקובי ,שקיבל השבוע נזיפה
מראש-הממשלה גולדה מאיר על דברים
שהשמיע כארצות-הכרית ,היה עלול להי•
חטן? אילו לא נכשלה חטיפת מטוס ״אל־
על" .ברגע האחרון שונתה תוכניתו של
יעקוכי והוא טם כמטוס אחר.
אגב ,ח׳־כ יעקובי דחה את הצעתו של שר־התחבורה
שמעון פרם לכהן כסגנו.

עיתונה של אחדות-העבודה ,״למרחב",
ייסגר ב־ 31לאוקטובר .תאריך הסגירה
נקבע על-מנת לאפשר למנויי העיתון לקבל
כחודשים הנותרים ,על חשבון דמי המנוי
•טבבר שולמו ,את ״דבר".

מעילה בכספי מע״י
בבאר־שבע
אישיות בכירה של מפלגת העבודה הואשמה במעי
לה בכספים שנועדו לקרן הבחירות של מע״י.

האיש ,המוכר באחד הפעילים בחוג ה
עולים הדרום־אמריקאיים כבאר-שכע ,הו
אשם במעילה בסכום של  6000ל״י.

תוצאה מעשית מבחינה מחודשת זו  :הז
מנת נציגים פלסטיניים — אולי יאמר ערא״
פאת עצמו  -לשיחות רשמיות עם האמרי
קאים ,בהקדמה לקראת הכללתם כבל מים■׳
גרת שתדון על פיתרון מדיני כמרחב.

צאתה של ראש־הממשלה גולדה מאיר לארצות־הברית
גורם לחילוקי־דיעות בתוך מפלגת העבודה.

סגירת ״למרחב״ —
סופית

ההסכם בין שני העיתונים בא כדי להגדיל את תפו
צתו של עיתון ההסתדרות ,הסובל מגרעונות כבדים.
סגירתו של למרחב וצירוף חלק מעיתונאיו ועובדיו
לדבר ,יסיר לחצים מצד עובדי העיתון.

אחת התוצאות הבמעט־ודאיות ♦טל פר
יטת הטיפת המטוסים ,כטווה היותר
רחוק  :הברה אמריקאית באירגונים הפלס
טיניים בצד רשמי כסיכפוך הישראלי-
ערבי.

חילוקי דיעות
במפלגת העבודה

אגב ,המנכ״ל הקודם של משרד הקליטה ,אלוף )מיל(.
יוסף גבע ,עומד לנהל חברה חדשה שתמכור דירות
לאזרחי חו״ל )עולים חדשים ומשקיעים( ואילו המנכ״ל
החדש ,הילל אשכנזי ,נתבקש על־ידי הנהגת מפלגתו —
מפ״ם — שלא להמשיך במתן הצהרות לעיתונות ,כדי
לא לפגוע במפלגתו.

הטיפול בפרשה הועבר לוועדת הביקורת של מפלגת
העבודה.

מוקה לימון
לעיר המיליונר־ם;
הקפאת השינויים
במשרד הקליטה
שר־הקליטה נתן פלד לא יבצע במה שי
נויים פרסונליים אותם תיבנן במשרדו.

שליח ישראל לשעבר בפאריז למטרות
קניות ,מרדכי )מוקה( לימון ,שנשלח חזרה
לישראל בעיקבות פרשת ספינות שרכורג,
ינהל ,בנראה ,את עיר המיליונרים היהו
דיים שתוקם ליד קיסריה.
מחיר כל וילה בעיר החדשה 25 :אלף דולר.

