
 חבריה של המחאה פעולות את לחלוטין ששיתקה מפ״ם.
 יהושע פרופסור ישתתפו בעצרת, הדרום. בקיבוצי
 וחברי פעיל מאיר (מ.) אל״מ אבנרי, אורי ח״כ אריאלי,

 ניר־עוז כנס ופעילי דורי לטיף בר־ניר, דב מפ״ם
 של רבה השתתפות צפוייה השומר־הצעיר. קיבוצי של

 והתנועה הארצי הקיבוץ וחברי מהשורה מפ״ם חברי
החינוכית.

המפלגתית הרכבת

 של כמשקל מסלע אנדרטה הקרובים כימים
טון. עשרות כמה

 קתרינה סנטה מינזר מסביבות כעת מועברת האבן
 העברת מיבצע סמי־טריילרים. שלושה של בסיוע בסיני
 משרד דובר לדברי ל״י. אלף 150כ־ יעלה בלבד האבן

ההורים מכספי בעיקר האנדרטה תמומן הביטחון,

חדש בניה פרוייקט
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מהתפטרותו בו ■חזור
ההסתד מזב״ל ייאלץ הסימנים, כל לפי

 המופעל ללחץ להיכנע כן־אהרן, יצחק רות,
מהתפטרותו. כו לחזור עליו,

 אח־ אנשי עליו מפעילים המפלגתי־סיעתי, במישור
 שאם לו מבהירים ממש, אולטימטיבי לחץ דות־העבודה

 סיעתו, ובין בינו סופי קרע גם זה יהיה סופית, יתפטר•
 את אחדות־העבודה תאבד התפטרותו, שבגלל מכיוון

שלה. המרכזיות מעמדות־הכוח אחת
 בן־ של יריביו אפילו מתנגדים הממשלתי, במישור

 שרבים למרות דווקא. זו בשעה להתפטרותו אהרן
שיס רוצים היו העבודה בצמרת בן־אהרן של מחבריו

 ועל זו בשעה דווקא זאת שיעשה להם נוח לא תלק,
 העבודה שר לגבי הדבר נכון במיוחד הנוכחי. הרקע
ההס מזכיר להיות מתכוון אמנם אלמוגי אלמוגי. יוסף

בנסי תפקידו את לקבל רוצה הוא אין אבל תדרות,
בן־אהרן. את הדיח שהוא ישתמע מהן הנוכחיות, בות

 אחרי התפקיד את לקכל מתכוון אלמוגי
ית צפוי הכלתי אם גם הקרובות. הבחירות

 יקבל לא בהתפטרותו, יעמוד וכן־אהרן רחש,
כעת. התפקיד את אלמוגי עצמו על

להו גרמה בן-אהרן, את ששברה המיידית הסיבה
 שהוא טלפונית שיחה היתה שלו, ההתפטרות דעת
 בתיווכו נכשל שאלמוגי אחרי אישי: עלבון בה ראה

 ראש־הממשלה את ושיכנע השימורים, ענף במשבר
 גולדה ולא אלמוגי, זה היה לידיה, העניין את לקחת
המכרעת. לישיבה בן־אהרן את שהזמין עצמה,

שאלמו ממילא הרגיש ההסתדרות שמזכ״ל מכיוון
 שבו השימורים במשבר ההצגה, אח ממנו גונב ני

 אי־הד העלתה למאבק, מצויין נושא בן־אהרן ראה
לשיא. כעסו את ראש־הממשלה על־ידי מנתו

נגד מאבק

סבידור על עודה
 תל-אכיב עיריית כמועצת חרות בסיעת
מוע להצגת מוחלטת התנגדות מתגבשת

 העירייה כמועצת גח׳׳ל סיעת יו״ר של מדותו
 הרשימה כראש סכידור, מנחם הנוכחית,
הכאות. בבחירות

 הזיק סבידור כי טוענים גח״ל בסיעת חרות אנשי
 דחה כבר וייצמן עזר לסיעה. הועיל מאשר יותר

הבאות. בבחירות הרשימה בראש לעמוד הצעה

דיזנגור ברחוב
מגו בנייני לאחרונה רוכש ישראלי עסקים איש

 המלכה אסתר הרחובות שבין הרחובות בגוש רים
הבניי רוב ודיזנגוף. ריינם הרחובות ובין ופרישמן,

 שבעליהם בהשכרה, מגורים בנייני הם זה בגוש נים
להו סיכוי להם שאין כיוון מהם, להיפטר מוכנים

הדיירים. את ציא
 הישראלי העסקים איש של בתוכניתו

 ככניינים הדיירים בל את כהדרגה לפצות
 הישנים הכתים כל את להרוס ולפנותם, אלה

כמרכז ענק, קרקע שטח להכשיר כדי כגוש

 העתיד סנטר״ מ״דיזנגוה רחוק לא העיר,לוחץ פרסבמפ״ם האופוזיציה
וכידורי. מסחרי למרכז כנייה בשטח לקום,

פעולר את שתגביר

ממלבת במוסד
 1חל המידע מסירת לחופש ביחס קיצוני שינוי
־ אותו מנכ״ל הממלכתיים. המוסדות באחד לאחרונה

 ;הולך אינו לתפקידו, מכבר לא שמונה מוסד, )
לכפו שאיפשרו הקודמים המנכ״לים של בדרכם

 ואישים עיתונאים עם בחופשיות להידבר להם פים
ציבור.

 מס; כפתיחת מתכטא השינוי
 כאמצעים שימוש תוך הדלפות,

 למנו כדי האזנות, כולל
 מיד; מסירת מוסד

כתוצאז־ כי הנמנע
 כאור ר&שים עריפת גם צפוייה לפות,
מוסד.

 תיתקל כנוכמכר המפלגה ועידת לקראת תיה
נא מצד הדחה וכנסיונות חריפה כהתנגדות

 ובמפלגה הארצי כקיבוץ חזן יעקב של מניו
 שם־טוב וויקטור פלד נתן מפ״ם, ושרי

בממשלה.
 וביטחון לשלום בתנועה מפ״ם חברי של החלטתם

 מלכי בכיכר ההתנחלויות נגד ההפגנה לעצרת להצטרף
בצמרת רוחות לסערת תגרום בתל-אביב, ישראל

דו״אורגויוצ־ו■
 גד וסגנו, פרם שמעון שר־התחבורה עם וגמור מנוי
עלי המופעלים הרבים ללחצים להיכנע שלא יעקובי,

 בקווי לריאורגניזציה בקשר תוכניתם את ולבצע הם
השיי מהקווים חלק העברת תוך הציבורית, התחבורה

 לסייע במטרה דן, לחברת אגד, לקואופרטיב כיום כים
הכספית. ממצוקתו להיחלץ התל־אביבי לקואופרטיב
 לזקוף מעוניינים וסגנו השר כי נראה

 לקראת לפחות, אחד ממשי הישג לזכותם
 הנוגעת הציבורית, והתחכורה כהונתם, סיום

 השטח להם נראית אזרחים, אלפי למאות
לכך. המתאים

למלחמה יחידה

 - ,,סבוה״ מטוס
 ספרים, 2 סרטים, 5
אלבומים 4

 נוסעיו וחילוץ סבנה מטוס חטיפת של הדראמה
רדומים. מסחריים חושים עוררה החוטפים, מידי

 לפחות תוכניות שלוש על נודע כה עד
 מהן שתיים הפרשה, כעקבות סרטים להפקת

 ככר סופרים שני זרות. הסרטה הכרות של
ה על ספריהם של לאור כהוצאה עוסקים

תמו אוספים מו״לים ארכעה ולפחות פרשה
אלכומים. להוצאת וכתכות נות

דופק, לא ה1הדח■ בטירור
 של מיוחדת יחידה להקמת הצעה מתגברת במפד״ל

שתפ בצה״ל, קרביות יחידות יוצאי דתיים, צעירים
 חרדים, חוגי אותם נגד להילחם יהיה קידה
 של ככתיהם ההצתה כמקרי חושדים כהם

המפד״ל. ובמוסדות דתיים אישים

 להרוג■ אנדרטה
המסוק תאונת

כ נפל כו המקום מול אל־עריש, כחוף
 כתאונה לים, הצכאי המסוק שעברה שנה

להקים עומדים המסוק, נוסעי בל נהרגו כה

דופק לא זה
 את ייצג לא בכל־זאת דפיקות־לב ששתי כנראה

ברלין. בפסטיבל ישראל
 סופר, קאן, מפסטיבל שהגיעה כידיעה

 למקום הגיע הסרט, מפיקי של מזלם שלרוע
 בכר שהסרט וכשראה ברלין, פסטיכל מנהל
 אלא הפסטיבל, כמיסגרת לא אמנם מוצג,
 מוקרן אומרת, (זאת החופשי השוק כתוך

 שלצערו אמר קהל) וסתם קונים למפיצים,
 אחרי לפסטיבל, הסרט את לקבל יוכל לא

אחר. כפסטיבל פומבית כהצגה הוצג שככר
 שגם אחר, ישראלי סרט של סיכוייו גדלו לכן,

בלילה. ולא ביום לא לברלין, כמועמד הוצג הוא


