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 ראשונות תוצאות
 גולדה לביקור

ברומניה
 כרו־ מאיר כולדה של הממלכתי כיקורה

 ככר הרומנים, הזמנת לפי שנערך מניה,
ראשונים. פירות נושא החל

 כלל קשור שאינו בשטח ניכרות הביקור תוצאות
 לתיווך כנסיון שהוצגה הביקור, של המוצהרת במטרה
וישראל. ערב ארצות ביו רומני

 להשמיע ניסו האס
? עד רו ז

 מקרקעי כמנכ״ל למנותו ההצעה כי הסתבר השבוע
 (״זרו״) מאיר במילואים האלוף אל הופנתה ישראל

 ויתקון ועדת מחברי כאחד כיהן בה בתקופה זורע,
נפט. נתיבי פרשיות בחקירת שעסקה
 לא ״זרו״ של החיובית ולהיענותו שלהצעה מובן

 שכתב. המיעוט לדעת או הדיונים למהלך קשר כל היה
 תרעומת שונים כחוכים נוצרה אח־על־־פי־כן,

 מצר כנסיון להתפרש העלול זה, גילוי נוכח
 של האוכייקטיכיות על להשפיע המימשל

חקירה. ועדת חכר

 סוב■■□■ מחווה
■שראד ■3בד
הפכה ישראליים, בעיני מוזר יצלצל שהדבר אף

ישראל. כלפי סובייטי למחווה הזדמנות רק״ח, ועידת
הקו העולם רחבי מכל המשלחות ריכוי
מתפר הוועידה, את לכרך שכאו מוניסטי,

 להפשיר מוסקבה של מצידה כרמז שים
להר מכלי ישראל, עם היחסים את כהדרגה

הערכים. את גיז

 עשו■ □?־גובר!
ב־שראל לבקר

 הסנטור יכחר כאם כי הנמנע מן זה אין
הדמוק המפלגה כמועמד מק-גוכרן, ג׳ורג׳
 עשוי הוא אדצות-הברית, לנשיאות רטית
 כרי תוך כישראל, קצר פתע לביקור לקפוץ

 דיצ׳רד הנשיא נגד שדו הבחירות מלחמת
ניכסון.

 למינוי אמריקאים שמועמדים מקובל, בדרך־כלל
 הבחירות מערכת לפני כשנה מבקרים מפלגותיהם,

קשו בארצות־הברית הגדולים שהמיעוטים במדינות
 אירלנד באיטליה, ביקור כולל זה סיור עימם. רים

האח בקיץ בישראל לבקר עמד מק־גוברן וישראל.
ביקורו. את ביטל האחרון ברגע אולם רון,

 היהדות של והולכת הגוברת ההסתייגות נוכח עתה,
 להיות הבטחותיו למרות ממועמדותו, האמריקאית

 מק- זקוק ניכסון, מהנשיא יותר אף לישראל ידיד
 שהוא ארצות־הברית ליהודי שיוכיח למחווה גוברן
בלבד. דברן אינו

 יכחר אם כי אומנם הבטיח מק־גוכרן
 הראשון האמריקאי הנשיא יהיה לנשיא,
 כו מאיצים יועציו אודם כישראל, המבקר
כיש ולבקר כוונותיו אמיתות את להוכיח

 שייערכו לנשיאות הבחירות לפני עוד ראל
 קולות את לרכוש כדי הקרוב, כנוכמכר
הדמוקרטית. למפלגה שאבדו היהודים

 רוצ■□ מדוע
כולם

״פאן־לון״ אח
 הבנייה בחברת השליטה השגת אחרי המירוץ

 מימון, בקשיי שהסתבכה פאן־לון, הגדולה הפרטית
 כל־כך החברה של מצבה אם השאלה: את מעוררת

לרכשה? רבים כה גורמים רוצים מדוע גרוע,
בתבי לבית־המשפט, גם להתגלגל העתידה הפרשה

 פאן־לוו נגד פילץ אריה העסקים איש שיגיש עה
נר שהיא כפי מיסתורית כה אינה הסכם, הפרת על

ראשון. במבט אית
שט מרוכזים ״פאן־לון״ כידי כי מסתבר

כארץ, רכים מרכזיים כמקומות קרקע חי

 סכומים תמורת אפילו לרכשם, ניתן שלא
 מקרקעות חדק אחרים. כמקומות גבוהים

 אך וממושכנים, משועבדים אומנם הם אלה
החכרה. כידי נשארה עליהם החזקה עצם

מגר העסקים אנשי והן פילץ שהן הסיבה זוהי
 להם שאיפשרה העיסקה, על קפצו ובריטניה, מניה

 שאי- לבנייה קרקעות לרכוש מזומנים, השלשת תמורת
אחרת. צורה בשום לרכשן היה אפשר

 משפחות אלף 50
יתפקדו לא

 השתתפו שלא החרדיות המשפחות אלף חמישים
 בסירובם ימשיכו התושבים, מיפקד של הראשון בשלב

לשנות הסכים הראשי שהפוקד למרות בו. להשתתף

■צעד לא המצעד

השנה ג□
-־§**............ ■

כי: שגם לוודאי קרוב
 השנה יום הוא :א,

מין ייערך לא ישראל, נת
 לקיים כוונה היתד. מלכתנוילה

 י א למדינה. 25דד חגיגות מסגרת
 ו את עתה מתכננים שם ביטחון,

 מתגבשת בחגיגות, צה״ל טתתף
 . בכך ולחסוך המיצעד את קיים

הביטחון. תקציב
 ו במיסגרת כבר שנעשו הצימצומים שאר בין

 הקיצוצים במיוחד בולטים הביטחון, ציב
 השוני בדרגים המפקדים של האירוח תקציבי

 לגמרי, אלה תקציבים קוצצו המקרים ■וב
קלים. ומשקאות לוופלות הקצבות כללו אם

 הדן הסעיף את ולהשמיט השאלון נוסח את לגביהם
 את החרדים דחו משפחה, בכל הנפשות במיספר
ההצעה.

 שוחקים מדוע
המפדי׳ל? צעיר■

 חיי את מיררו חודשים שבמשך המפד״ל, צעירי
 השתתקו פוסקות, בלתי ביוזמות מפלגתם של הצמרת

לאחרונה.
לשו התרככה המפלגה בתוך הפנימיים בדיונים גם

סי שתי רואים במפד״ל דיבורם. סיגנון והשתנה נם
 בקרב אי־הסדרים על הגילויים :החדש למצב בות

 לקראת התמונה והתבהרות המפד״ל צעירי מוסדות
 של שכוחם כשמסתבר במפלגה, הפנימיות הבחירות
המפלגה. מחברי 1590 על עולה אינו הצעירים

תצומ המפד״ל ועידת אחרי כי נראה
למי עד המפד״ל צעירי שד השפעתם צם

ה החוגים שד השפעתם כי מצפים נימום.
כהנהגה. תגכר כמפלגה מתונים

 גם המפד״ל צעירי נגד למסע הצטרף בינתיים
 בת־קול, בר־אילן, אוניברסיטת של הסטודנטים ביטאון

 נגד הפעילים אחד של התקפה רשימת התפרסמה בו
למפלגה. דבר תורמים שאינם הצעירים חוגי

ויח33 ידוו!
ב טרמינל אבי תל־ ב

 התחבורה משרד על־ידי בשעתו שהועלו ההצעות
 בלוד, נמל־התעופה עבור בתל־אביב טרמינל לבניית
 על־ידי בלוד שנערך הטבח בעקבות כנראה יחודשו

היפאניים. הטירוריסטים
במס כזה טרמינל לבניית הצעד. הועלתה בזמנו

 ברחוב ונבנית ההולכת החדשה המרכזית התחנה גרת
 הסידורים כל היו התוכנית לפי בתל־אביב. לוינסקי

להי צריכים אליה, ובכניסה מהארץ ביציאה הכרוכים
 אל ישר מוסעים הנוסעים היו משם בטרמינל, עשות

 התוכנית בוטלה מה משום בנמל־התעופה. המטוסים
מימון. קשיי בגלל

 כ■ הכמיהות אמצעי הגכרת לאור עתה,
 ככניית השקעה המציעים יש נמל־התעופה

 מאמצעי כאחד כתל-אכיב נוסעים טרמינל
מהכלים. התקפות נגד הכטיחות


