בו הביעו חברים את דעתם בזכות עיקרון הרוטציה,
שאינו נראה למאיר יערי.

אחרי שעורף הביטאון קיפל הוראה
להוציא את המכתבים ,הוא השאיר במקו
מם עמוד לכן שבמרכזו הודעה  :״כאן היו
צריכים להופיע מכתבים שנפסלו על־ידי
הנהגת מפ״ם״.
הביטאון ,שהודפס בצורה זו ב־ 17אלף עותקים,
נגנז ולא הופץ ,אבל כמה עותקים ממנו גונבו החוצה.

י ״יגווזי ף
ו־.א?1ריקאים חושדים
בק שר סמוי עם בריה״מ
כשגרירות ארצות־הכרית כישראל הצ
טברו לאחרונה ידיעות המובילות למסקנה
בי כין ישראל וכרית-המועצות יש צינור
תיקשורת סמוי אף יעיל .ידיעות על כף
הועברו לוושינגטון.
המדובר הוא במגעים רשמיים המתנהלים בסודיות
מרובה ,אך שעצם קיומם מובא לידיעת המעוניינים
בכך בהבלטה רבה ,הן לישראל והן לממשלת ברית־
המועצות יש אינטרס ישיר בכך שעצם קיום המגעים
יהיה ידוע ,מבלי לגלות את מהותם ,וזאת כדי להפ
עיל לחץ על בעלות־הברית  :ישראל על ארצות-
הברית ,והרוסים על מצריים.

לבן ,אומרים אותם משקיפים ,המת
בססים על ניתוח צעדי דיין כעבר ,קרוב
לוודאי שישראל עומדת להיכנע כקרוב ל
כמה נקודות בהם לוחצת עליה ארה״ב.

אבן ה פ ר הור או ת
אבן הפר הוראה מפו■
חוץ
הממשלה כאשר נחת בנמל-התעו-
רשת של המב
פה של פאריס ,כדרכו למושב מועצת אי
רופה כשטרסכורג .הוראת הממשלה התקב
לה על סמך המלצתו של שגריר ישראל
בפאריס ,ארתור כן־נתן ,שטען בי כמצב
היחסים הנוכחי כין פאריס וירושלים ,בו
מסרבים הצרפתים להזמין את אכן רשמית
אליהם ,אך מעוניינים להפגישו לשיחה מק
רית עם שר-החוץ הצרפתי — ,חייב אכן
לעקוף את פאריס.
לצורך זה אף תיכננו פקידי משרד החוץ לוח
רכבות מיוחד באמצעותן יגיע אבן לשטרסבורג ,אח 
רי שיגיע במטוס לשווייץ.
משום מה בחר אבן להמרות את ההמלצות וההו
ראות ,עורר בכך את זעמם של אנשי השגרירות
הישראלית בפאריס.

פחר״ף ה מ א ב ק ב פ פ ״ ם
ס בי ב בעיית הרו טציה
בעיית הרוטציה במנהיגות מפ״ם ,המהווה סלע מח
לוקת בין הנהגת המפלגה לבין הדור הצעיר ,גרמה
השבוע לאי־הופעת ביטאון הקיבוץ הארצי השבוע
בקיבוץ הארצי .במאוחר גילתה הנהגת המפלגה כי
בגליון שעמד להופיע השבוע התפרסם עמוד מכתבים

שיתיר פ עי ל ה

ועד ת אשר :ח ה ק דו ת
ב שנ ה ה ב א ה

דר כמנכ״ל מכון
מינויו של אברהם
הייצוא ,בעת שיושב ראש מועצת המנהלים של הייצוא
הוא אלוף־מישנה )מיל (.בנימין ג׳יבלי ,מי שהיה
בזמנו ראש אגף מודיעין בצה״ל ,מצביע על הכוונה
ליצור תנאים לשיתוף פעולה בין המנכ״ל ויושב־ראש
מועצת המנהלים.

מרבית מסקנות ועדת אשר ,הוועדה הדנה ברפורמה
במיסוי המקובל בישראל ,שמשמעותן החמרת עול
המיסים ,ייושמו בתקציב המדינה ,כבר בשנת התק
ציב הבאה .לעומת זאת ,נראה שמרבית ההקלות
שהוועדה ממליצה עליהן ,ייושמו רק בשנת התקציב
 ,1973/74שהיא שנת בחירות.
מדובר בעיקר בהחמרות במס הרכוש ובסעיפי ההר
צאות ,שהמלצות ועדת אשר ביחס אליהן יתקבלו עוד
השנה .לעומת זאת תוסבר דחיית ההקלות המומלצות
בשנה נוספת ,בדחיית הטלת מם הערך המוסף.

מלכד השיקולים הכלכליים הנובעים
מהצורף לאזן את תקציב המדינה ,נלקח
כחשבון שיקול פוליטי — היתרון שבהנ
הגת הקלות מס קרוב כבל האפשר לבחירות.

אלון בי ט ל מועמרות

תו קפנו ת דיין
בניגוד למשקיפים זרים ,שפירשו את נאומו האח
רון של שר־הביטחון משה דיין ביום השישי האחרון —
בו הכריז כי הוא מעדיף מלחמה על נסיגה — כסימן
להקשחת הקו של ישראל ,סבורים משקיפים בישראל,
כי המסקנה צריכה להיות הפוכה.
אומנם ,מסכימים המשקיפים ,נאומו של דיין הצ
טיין בחריפותו ,והיה התוקפני בנאומיו בשנה האח 
רונה ,אבל — הם טוענים — דיין נוהג להקדים תמיד
נאומים תוקפניים לוויתורים .כך עשה בטרם קיבלה
ישראל את תוכנית רוג׳רס והסכימה להפסקת האש ,וכך
עשה גם בטרם הסכימה ישראל לחזור לשיחות יא-
רינג בעקבות הזזת הטילים המצריים בתעלת סואץ.

הסתבר בי יציאת המשלחת נעשתה ב
עצתו והשראתו של מזכ״ל העבודה ,ישראל
ישעיהו.

□פבון הייצוא

מסר לנשיאות

סומן לויתורים

בראשותו של דובר המפלגה יורם פרי ,שנסעה לכנס
התאחדות הסטודנטים היהודיים בארצות־הברית מבלי
שהוזמנה לשם ,וסולקה בבושת פנים ,נפתרה השבוע.

שר־החינוך יגאל אלון ביטל כפי הנראה את תוכ
ניתו למנות את עודד מסר ,ידידו ומי שהיה מנכ״ל
משרדו בעת שהיה'שר העבודה ,כנשיא הממונה מטעם
משרד החינוך של התאחדות הכדורגל.

נסיגתו של אלון כנושא זה נעשתה אח
רי שהוסבר לו ,כי לא ייתכן למנות לתפ
קיד של הבראת גוף חולה ומושחת אדם
שהואשם בזמנו על־ידי מבקר־המדינה בשו
רה ארוכה של פגמים אסתטיים ואחרים,
בעת ששימש כמנב״ל התעשיות הכימיות.
בינתיים נראה כי מאחורי החלטת ביח״ר שלא
להיענות לדרישת אלון ולא להחליף את נציגיה בהת
אחדות הכדורגל ,עומד תרגיל פוליטי שעושים עזר
וייצמן וח״כ קרמרמן לשר החינוך.

בשעתו ,ככר עבדו דר וג׳יבלי ככפיפה
אחת וגילו תיאום יוצא מהכלל בעבודתם
המשותפת.

ג ם ד פ י ם רו צ ה

לראות מיסמכים
אחרי שכתב האישום נגד העיתונאי יגאל לביב,
מאשים אותו בפריצה ,כדי להשיג מיסמכים ,ולא מזכיר
דבר בקשר להאשמות הסחיטה ונסיונות הסחיטה,
עליהם התבססה ועדת פלד במימצאיה ,שעה שחקרה
את פרשת ״מיסמכי לנסקי״ — עומד לביב לתבוע
משר המשטרה לאפשר לו לעיין בחומר החסוי ,עליו
ביססה ועדת פלד את מסקנותיה.

לביב יטען כבקשתו בי אחרי ששר-
הפנים איפשר לפרקליטו של מאיר לנסקי,
לעיין כמיסמכים שהצטברו כמשרד-הפנים
נגד שולחו ,זכאי גם הוא ליחס דומה מצד
שר־המשטרה.
אגב ,בינתיים הסתבר בי המיסמכים
שאסף פרקליט המדינה גבריאל כף בעת
שהותו כארצות־הכרית נגד מאיר לנסקי,
ושעליהם הסתמך שר־הפנים בסרבו להא:
ריף את איטרת התייר של לנסקי ,אינם מכי
לים כל חומר חדש ,שלא פורסם קודם לבן
בעיתונות או כספרים אודות הפשע ה
מאורגן.

מ א ב ק ס בי ב
פ ס י ל ת מ ח 1ה

מי שיגר א ת מ ש ל ח ת

המועצה לביקורת סרטים ומחזות פסלה
להצגה את מחזהו של עמום קינן ,״הכרים
מספרים על ישו״.

ה ע בי ר ה ד ס ס היוגיס*

המועצה לא נימקה רשמית את החלטתה ,הנובעת
מתוכנו ומלשונו של המחזה )״אלוהים יאכל חרא!״(.
יתכן מאוד שסביב הדרישה לקבל נימוק רשמי,
וסביב ההחלטה עצמה ,יתלקח מאבק משפטי.

תעלומת משלחת הסטודנטים של מפלגת העבודה,

