
חטקיף
ת מן ה הפיחו הז

א רפיחות עד הב
 השנתיים למשך הבלבדית התחזית זוהי

:הקרובות
 האוצר מצד רציני ניסיון ייעשה 1972 ינואר עד
אחוזים. לחמישה ולהגבילה המחירים, עליית את לבלום

 העלייה את לספוג הפועלים יידרשו 1972 בינואר
לכך. בהתאם קולקטיביים הסכמי־עבודה וייחתמו הזאת,

 לגובה המחירים עליית תגיע מכן לאחר מייד
.20סו־,ס/ 10ס<־/ בין שיהיה הפיחות, מן המתבקש

 הפועלים, על חזק לחץ יופעל השנה במשך
 עליית למנוע כדי כוחה כל את תפעיל והממשלה

 חקיקת זה ובכלל האמצעים, בכל שימוש תוך — שכר
 ״בניגוד עלייה למניעת בתי־המשפט והפעלת חוקים

להסכמי־העבודה״.
 שיכללו חדשים, הסכמים ייחתמו 1973 בינואר
 לקראת השכירים, שיכבות לכל גדולה עליית־שכר

הבחירות.
הבחירות. תתקיימנה 1973 בסתיו

 לבטל כדי בפעולות צורך יהיה 1974 בראשית
 יופעל ואז — הקודמת השנה מן השכר עליית את

חדש. פיחות יבוצע או מכבש־המיסים,

ה ועידת  סלוני
סמועדה חדנק־ים

 של מעצרו עם שפשטו הקודמות, להשערות בניגוד
 תידחה ולא תתבטל לא במצריים, מוחיי־אל־דין חאלד
בולוניה. ועידת

נצי להיפגש עומדים כה השלום. ועידת
 ערב. ומארצות מישראל השלום תנועות גי

 ומאמריקה, מאירופה אישים עם יחד
באיטליה. בדצמבר תתקיים
 בינתיים ששוחרר שמוחיי־אל־דין, מאוד ייתכן

בוועידה. פעיל חלק יקח ממעצר־הבית,

פתרו! מחפשי□
דוס?* רמאיר

 לנס- מאיר שד אשרת־השהייה הארבת
הממשלה. כהוגי אי־הנוחות רקע על באה קי

 מחשש בארץ, יישאר שלנסקי רוצה אינה הממשלה
 אך ארצות־הברית. עם יחסים לקילקול הדבר יביא פן

 רבי- שגורמים מאחר לגרשו, רצון אין זאת עם יחד
עבורו. משתדלים ובעולם בישראל מישקל

 אשרתו את יאריכו המסתמן: המוצא
 מיק■ שימצא עד בחודש, פעם כל דנסקי, שד
 מדי יקפוץ ואז אחר, כמקום ונוח בטוח לט

לישראל. פעם

וי1מי על ביקורת
שר־המעזבסיס של

 שפירא שמשון יעקב שר־המשפטים של מינויו
 בחוק התיקונים אפשרויות את שתבדוק ועדה לראש

 חוגי בקרב ביותר שליליות תגובות עורר עזבון, מם
והמשפטנים. ההסתדרות

להע ייתכן לא בי טוענים המינוי מבקרי
 אינטרסנט שהוא שר, הוועדה כראש מיד

הוועדה. תדון שבו החוק לגבי ישיר כאופן

 כיותר העשירים האנשים אהד הוא •טפירא
 מם כחוק אישי עניין לו יש ולפיכך במדינה,
 כעיקר פוגע הנוכחית שבמתכונתו העזכון,

גבוהה. הכנסה וכעדי כעשירים
 העזבון, מס על בשעתו שנערך בדיון כי לציין יש
 ועדה למינוי ספיר פנחס שר־האוצר תחילה התנגד
שמ שיעקב אחרי ורק העזבון, במס ברפורמה שתדון

 ספיר הסכים התיקונים, לדורשי הצטרף שפירא שון
הוועדה. למינוי

ת שר או  הברי
ת יחליף בו א כ ר
 של לרשותו שהועמד השכור הרכב על הפירסומים

 והעולה שם־טוב, ויקטור המפ״מי, הבריאות שר
 דלק, הוצאות מלבד ליום, ל״י 200 המיסים למשלם
עצמו. השר ואת מפ״ם צמרת את במבוכה העמידו

 שהועמדה ״פונטיאק״, מדגם המכונית
 את כתאונה הרס שבנו אחרי השר לרשות

 הקרובים כימים תוחלף שדו, מבונית־השרד
 שנטען אחרי יותר, זולה שבורה במכונית

 השכור רכבו הוצאות כי שר־הבריאות, בלפי
 חולים כשלושה של האישפוז למחיר שוות
ממשלתי. ככית־הולים ליום
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גולדה למדיניות

למצ האפריקאיים הנשיאים ארבעת משלחת שיגור
 עליו שהוסכם ביותר, מחוכם תכסיס הוא ולישראל ריים

מצרית־אמריקאית. בהידברות
להכ בה, עד כיותר, היעיל הניסיון זהו

 להסדר־ להסכים גולדה ממשלת את ריח
לרצונה. כניגוד שלום,

 להצ־ להגיע יוכלו לא הנשיאים ארכעת
 מועצת־הכי־ החלטת לפי אלא עת-הסדר

 החזרת תמורת שלום שפירושה טחון,
 כשינויים כיוני, 4ה- גכולות לפי השטחים,

קדים.
 הצעה מול לעמוד קשה יותר הרבה יהיה לממשלה

 ג׳הף או יארינג גונאר יוזמות בפני מאשר כזאת,
 הבאות: הסיבות בגלל סיסקו,

אר על מדובר הפעם י•
המייצ ראשי־מדינות, בעה
ה אפריקה כל את גים

 בפקיד ולא — שחורה
נו שגריר או סיסקו) (כמו

 עצמאי פוליטי כוח ללא דד
יארינג). (כמו
יכו אינה ישראל •
 לעצמה להרשות לה

ה אהדת את לאבד
 האפריקאיות, מדינות
קולותי שכלי מכיוון

 להחזיק תוכל לא הן
 כ־ בהצכעות מעמד
אד׳ם.

 הוא המשלחת הרכב :•
ש מכיוון ביותר, מחוכם
 פרו־ הם הנשיאים ארבעת

 ושניים מובהקים, מערביים
 פרו־ישראליים. גם הם מהם

 תוכל לא ישראל ממשלת
 או עויין גוף זהו כי לטעון

משוחד.
המש מאפשרת מאידך,

 של מוצא רמת־הדרג לחת
 תרצה אם לממשלה, כבוד
הנוקשה. מעמדתה לזוז

 עשוייה המשלחת
 עצמה בממשלה לחזק

פינ של המגמות את
 אבן, ואבא ספיר חס

 של המגמות בנגד
 תוכל היא דיין. משה

גול על להשפיע גם
 ה־ את שייצרה דה,

 שד המצויינים קשרים
ב באפריקה, ישראל
שרת-החוץ. היותה
 — המשלחת בוא עיתוי
 קשור — השנה סוף לקראת

 שיש אל־סאדאת, בהודעת
 סוף לפני הכרעה להשיג
.1971 שנת

ר עומד ערפים ט פ ת ה ר
 ראש־הממשלה סגן־יועץ שטנדל, אורי עורך־דין

להת הרקע מתפקידו. להתפטר עומד ערבים, לענייני
 של בהתארגנותם לטיפול בקשר מחלוקת פטרות:

בישראל. המיעוטים מבני אקדמאים
 כל נגד תקיף קו נקיטת שתבע שטנדל,

כ מטפל החד ככר כזה, התארגנות ניסיון
כירושלים. עצמאי עורכי־דין משרד פתיחת
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 (״האיש צבי של הציבורית הקאריירה כי נראה
 הכדורגל התאחדות יו״ר סגן ברים, הצלקת״) בעל

ההסתד ראשי בין ליומה. הגיעה הפועל, מטעם
 בי למעשה בבר סוכם הפועל ומרכז רות

 הפועל כמרכז תפקידיו מכל יודח כרים
הכדורגל. וכהתאחדות

 מהארץ. ברים של בהיעדרו התקבלה ההחלטה
 סילוקו אם כי מאיים ארצה, בינתיים שחזר ברים,
 כמה עוד עימו לגרור עלול הוא ראשו, כעריפת יוצג

בהם. הקשורות שערוריות שיגלה בכך הפועל, מראשי

שערוריית חוקריס
תוד רגו

־־איונהנס וכמועצת
 חשבון על לסטודנטים מילגות חלוקת שערוריית

 נושא עתה משמשת בנס־ציונה, המקומית המועצה
מבקר־המדינה. משרד של לחקירה

נכו את בודקים מכקר-המדינה חוקרי
 המילגות, שמונה מתוך בי הטענות, נות

 המקום, מכני לסטודנטים המועצה שהקציבה
מח ראש שד לבניהם מילגות חמש הוענקו

 המועצה, גיזכר שד כמועצה, החינוך לקת
 שד ולבתו התברואה מהדקת ראש מזכירה,

המועצה. עובדת שהיא הסעד, מחלקת ראש
 יונה מננדציונה, שסטודנטית אחרי נחשפה הפרשה

 המילגות כל כי נענתה מילגה, לקבל שביקשה לוי,
 פירסמה המקומית שהמועצה מבלי וזאת חולקו, כבר

חלוקתן. על הודעה כל

יז


