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הכאות. הבחירות עד מדיגיים
לתק בקשר עימו מעימות נמנע שר־תאוצר

 לספק שלא בדי והתרבות, החינוך מישרד ציב
לכך. תירוץ ליגאל

 פוליטיות סיבות לאלון יש השמועות, לפי
 ההרגשה השאר: בין זמנית. לפרישה ואישיות

 שר של בשיגרה ציבורית מבחינה שקע שהוא
 מועד בעוד לצאת צורך ויש בלתי־בכיר,

זה. מתלם
אלה, שמועות יתממשו אמנם אם

לממ יצור!? רכין צחק י כי סיכוי יש
 אחדות־־העבודה־י של תקן על שלה,

העבודה. מפלגת חשבון ועל לשעבר,
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החסימה אחיו
 העלאת לגבי שניות מחשבות יש החרות בתנועת

אחוז־החסימה.
 זה, ברעיון חרות מראשי רבים תמכו כה עד
החופ המרכז לחיסול זו בדרך להביא שאיפה מתוך

אחרות. קטנות וסיעות שי
 חרות מנהיגי אצל מתגברת עתה
 תנחיל אחוז־החסימה העלאת כי ההכרה

להנ ותביא למערך, מוחלט רוב אוטומטית
נצחי. חד-מפלגתי שילטון הגת

סי תחוסלנה אחוז, 5ל־ אחוז־החסימה יועלה אם
 הערביות הסיעות (בלי ביחד כיום להן שיש עות
 האחוז יועלה אם מנדאטים. 22 העבודה) מפלגת של
 בין כיום להן שיש סיעות יתבטלו אחוזים, 3ל־
 סיעות באיחוד תלוי (הדבר מנדאטים 20ל־ 15

קיימות).
 הגדולות, הסיעות בין יתחלקו אלה מנדאטים

 שיש מכיוון המערך. לידי יעברו מחציתם ולפחות
 המנדאטים ארבעת בתוספת מנדאטים, 56 כיום למערך

 שום בלי זה שינוי מבטיח — הערביות הסיעות של
למערך. מוחלט רוב ספק

שיל* לעצמו להבטיח אז יובל זה רוב
 בשיטת נוספים שינויים על־ידי נצחי, טון

נפשו. כאוות הבחירות,

 לא הליברלים
עוד יתמכו

אזוריות בבחירות
 הליברלים כקרב מתגבשת שעה באותה

 כהנהגת מתמיכתם לחדול שעליהם ההכרה
אזוריות. כחירות

אמונה מתוך זו בשיטה כה עד תמכו הליברלים

 את ובייחוד הימין, סיעות שאר את יכריח שהדבר
משו ימנית למפלגה אליהם להצטרף ול״ע, חרות
הלי יבלטו כזאת במפלגה כי קיוו הליברלים תפת,

 סיכוי בעלי יהיו המתונים שמועמדיהם מכיוון ברלים,
הקיצוניים. חרות אנשי מאשר להיבחר יותר רב

 התוצאה בי הליברלים מכינים עתה
הבחי שיטת כשינוי תמיכתם של היחידה

 והפיכת גח״ל, פירוק הפוכה: תהיה רות
קטנה. למפלגה הליברלים

 - ידר3א (מיל.) אלוף
ד רוסיה ווול■ קיר מו

 להיות יוסיף לא כסה שיונה לחלוטין ברור כמעט
 ויותר יותר ההופכת רוסיה, עולי התאחדות מזכיר
 בארץ. ביותר והפעילים החשובים הארגונים לאחד

 ער שאינו כמוהו, ותיק של מינויו על הביקורת
לסילוקו. דבר של בסופו תביא העולים, לבעיות

 העולים עסקני מכין אחד שאף נראה
לתפ מקומו. את יירש לא מרוסיה החדשים

 תבונות אותן כעל אדם עתה מוצע קיד
 האלוף — כתפקיד כסה של לכישלונו שגרמו
 היה האחרון ׳בתפקידו אכידר, יוסף (מיל.)
ההסתדרות. מבקר

 בא הוא — כסה על אבידר של האחד יתרונו
 ישראל כשגריר ששימש שעה רוסיה יהודי עם במגע

בברית־המועצות.

 וכמה חבריה טהרת על ברית-המועצות, עם
 עם שהתפרקה הידידות״ מ״תנועת ותיקים

 קודמות, לידיעות כניגוד מק״י־רק״ח. פילוג
 הסוציאליסטי הציוני השמאל ״כרית אין

 שיעקב אחרי כוועידה, משתתפת העצמאי״,
לעריכתה. התנגד ריפתין, (״קובה״)

 השעה שאין רק״ח, עם בוויכוחים טען ריפתין
 להמשיך יש וכי ״ידידות״ לוועידת עדיין כשרה

 הבסיס את תחילה להרחיב במגמה שקטים, במגעים
 שיטיף מקומי, מדיני ״לובי״ של הישראלי הציבורי
 על ישראל ממשלת של הבלעדית ההישענות להפסקת

 מטעמים הוועידה דרושה לרק״ח ארצות־הברית.
פנימיים.

 - 01071 על עובר ד״ן
!■עודם אדון אקל
 מה חשוב ״לא לפיה בזמנו, שהושמעה האימרה

 בשביל לשלם יצטרך אלון יגאל — דיין משה יעשה
 כאשר אקטואלית, משמעות השבוע קיבלה בסוף,״ זה

 בעקיפין, ידין, יגאל לארכיאולוגיה הפרופסור האשים
דיין. של לעבירותיו ששותף כמי אלון יגאל את

 טען אולם אלון, של כשמו נקב לא ידין
עבי שנעשתה העתיקות אגף סכור ״אם כי
 הוא הרי על-בך, מחה ולא החוק על רה

נמ העריקות ואגף מאחר לעבירה.״ שותף
 שר־החינוך־והתר■ של טיפולו בתחום צא

 שכינה — ידין של זו בהערתו רואים כות,
 בשם העתיקות אגף ראשי את בשעתו

 — דיין מחפירות התעלמותם על ״פושעים״
לאלון. מכוונת עקיצה

 ־ הידידות ועידת
רק״ח של כנס

הידידות״ ״ועידת את מארגנת רק״ח

חדש■□ אישים
ובטחון לשלום בתוועה

 מיוחד צוות על הטילה ראש־הממשלה
 לבטל או לעכב כמטרה לפעול במשרדה,

 מן חשוכים אישים של הצטרפותם את
 אחרים חופשיים ומקצועות האקדמאי הסגל

וביטחון״. לשלום ״התנועה אל
 בעוד שיתקיים זו תנועה של הארצי הכנס לקראת
 פעולות שורת התנועה מזכירות עשתה שבועיים,

 חבריה. מיספר את ולהגדיל השפעתה את להרחיב כדי
 נידון לראש־הממשלה, שנשלח הפרופסורים״ ״מכתב
שי את להציע שהחליטה התנועה במזכירות תחילה

 ממנו גדול שחלק אזרחים, של גדולה לקבוצה גורו
 ברבות השתתף כי אם בתנועה, חבר אינו עדיין

מפעולותיה.
 (מיל.) ואל״מ רובינשטיין אמנון כפרופסור אישים

בכנס השתתפותם את כבר הבטיחו פעיל, מאיר
ר#ורחיח. ז?ארןיי

׳נחמדים לא ,אנחנו :פעמים אלף תכתבו אז לכתוב, רוצים דווקא אתם ״אם ״!
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