
 גינה. המיפלגה של המרכזי הוועד האחרון.
 הצבעתו את לפירסום, נמסרה שלא כהחלטה

 האמון אי בהצבעת מיקונים שמואל ח״ב של
 כירעם הכפרים עקורי כפרשת לממשלה
ואיקרית.
 סיעות של האמון אי להצבעת הצטרף מיקוניס

 הוועדה החלטת למרות ורק״ח, חדש כוח — הזה העולם
 זה. בנושא מהצבעה להימנע מיפלגתו של המרכזת

 יו״ר הוויכוח. העמיק בירעם, אל המסע בפרשת גם
 חתימתו את ביטל טייטלבוים, ראול המרכזי הוועד

 של מצידו כבד לחץ עליו שהופעל אחרי המסע, בעד
 שלו פעולה כל המתאם צבן, יאיר המיפלגה, מזכיר

מפ״ם. עם

ת מ ד ק ה ת ל רו חי ב ה
 בקרב בעיקר הקולות, התגברו העבודה במיפלגת

 לכנסת הבחירות עריכת להקדמת המנגנון, אנשי
השמינית.

אידי אינם המנגנון אנשי שמשמיעים הנימוקים
 הקדמת רק לדעתם, טהורים. כלכליים אלא אולוגיים
 מהסבך העבודה מיפלגת את להוציא תסייע הבחירות

 קריטי. למצב להביאה והעלול בו נתונה שהיא הכספי
הנו בכנסת יועבר אם אפילו המיפלגות, למימון החוק

שנתיים. לפני לתוקפו ייכנס לא כחית,
בהקדם, כחירות יערכו אם זאת, לעומת

 לממן העבודה מיפלגת תוכל שנה, הצי תוך
הני הבחירות מענקי מכספי גרעונותיה את

 להיחלץ לה שיסייע דבר למיפלגות, תנים
שרויה. היא בו הקשה הכספי מהמצב

ע דיין ב תו
ת עו שק ם ה חי ט ש ב

 של עניפה במערכה פתח דיין משה שר־הביטחון
 לתביעות הקרקע את להכשיר מנת על ציבור יחסי

התקצינ שנת לקראת בממשלה, להעלות עומד •שהוא

ד ש ב ת סיון1 ו שנו  ל
ת ת שיטת א רו חי ב  ה

מיות ד הפני מפדיי ב
 במפד״ל הכוח ובמוקדי הגדולים בסניפים בירור

 לראשי הבהיר במפלגה, הפנימיות הבחירות לקראת
תלולה. בירידה נמצא כוחם כי למיפנה סיעת

 עומדים שבראשה הסיעה, ראשי טענו הבירור לפני
 סיכויים להם יש כי חזני, ומיכאל בורג יוסף השרים
 של הפנימיות בבחירות הראשון במקום לזכות טובים

המיפלגה.
ראשי ניסו החדש המידע כעיקבות

מסטיק! מגסה! שוקולד!
 בשטחים ל״י מיליוני עשרות של להשקעות הבאה,

כל מקורות ליצור כדי ובפיתוח, בתעשייה המוחזקים,
השטחים. לתושבי עצמאיים כלה

תי כישראל הנוכחי שבמצב היודע דיין
 רחבה, ציבורית כהתנגדות הצעתו תקל

כיש ההוצאות של העדיפויות שסדר משום
 בזה גודל כסדר השקעות מאפשר אינו ראל

 אנשי כל את לעזרתו לגייס ינסה כשטחים,
הש שרק טענה תוך השלמה, ארץ־ישראל

 נסיגה כעתיד ימנעו בשטחים ענק קעות
מהם.

ף רי ח ר ה ב ש מ ה

 ועדת יו״ר באמצעות ליזום, ״למיפנה״
ברנ צבי המפד״ל של המרכזית הבחירות

שי שינוי על שתחליט זוטא ועידה שטיין,
ושלדע במפד׳׳ל עתה הקיימת הבחירות טת
יחסית. כחירות לשיטת בהם, תפגע תם

ההצעה. את דחו במיפלגה האחרות הסיעות

ר הקצין כי ב  ה
ל ד ג צאן י

במקיי■
כשבוע החריך כמק״י הפנימי המשכר

כ דדד כ■ לפרוש העומד צה״ל, מקציני אחד רו ר ש ה ת,מ ------------------------------רו
 להבטיח כדי צעדים ככר עושה הפוליטיים,

לכשישתחרר. הכלכלי עתידו את
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צעד
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לחיים ולהיכנס

 צאן מפעלי חברת עם משא־ומתן מנהל זקצין,
 גדולה חקלאית חווה בעלת שהיא בע״נז, ישראליים

 של בסכום החווה לרכישת צאן, לגידול הארץ בדרום
ל״י. כמיליון

היהודי־אמרי־ העסקים מאיש הקצין יקבל זה 'צורך
 אלף 200 של גודל בסדר הלוואה ריקלים משולם קאי

מות ההלוואה מתן ריבית. ללא שנים- לעשר דולאר,
 0/51€ לפחות בידיו יחזיק הבכיר שהקצין בכך נה

 שם על משועבדות יהיו מהן וששליש החברה ממניות
ריקלים.

 דו־ 3,000מ־ למעלה של שטח על המשתרעת החווה
מש היא וישראל. מאוסטרליה למשקיעים שייכת נאם,
תעשייתיים. לגידולים והן צאן לגידול הן משת

שא בת יגוו ו

ל א ר ח ש א לוו
רע□ בעקור

ממ בין שנה לפני שהתנהלו חשאיים במגעים
 גורלם בעיית גם הועלתה לוואתיקן, ישראל שלח

 לפני הרבה וזאת ואיקרית, בירעם עקורי של
 של יוזמתם בעקבות מחדש התעוררה שהפרשה

אלה. כפרים עקורי
 שעשתה המאמצים כמהלך בי מסתבר

האפיפ את לשכנע בדי ישראל ממשלת
הו ישראל, בבירת כירושלים להכיר יור
 תתיר ההברה תמורת כי השאר, בין צע

 ואיקרית כירעם לעקורי ישראל ממשלת
לכפריהם. לחזור

ההצעה. את דחה הוואתיקן

ה צ- ק בו רו ד פ ג נ
ל א ג אלון י

כ כירעם עקורי על המייטטרה התנפלות
פרו היטאר, כין היתה, השבוע השני יום

אלון. יגאל נגד בוקציה
 ראש־הממשלד. של לחופשתה הראשון היום זה היה
לראש־הממשלה. למעשה הפך ואלון מאיר גולדה

לשוט הפקודה מתן לפני אותו שאל לא איש אולם
 שחזרו העקורים על להתנפל הגבול ולמשמר רים

 כין באה, באמצע הפעולה הפסקתלכפרם.
הפרובו עד אלון שד רוגזו כגלל השאר,

נגדו. קציה

 הד־סקוטק■□ אחרוני
ב בי א ־ ל ת נסגר■□ ־ ב

 למרות תל־אביב, בצפון שפעלו הדיסקוטקים אחרוני
ממקו הבריחו אשר הביריונים של הרצופה ההתנכלות

להיסגר. עומדים הטוב, הקהל את אלה מות
 בן־יהודה, ברחוב נאש מועדון של סגירתו בעקבות

 יהפכוהו שבעליו קלאב, הקינג׳ס גם להיסגר עומד
איטלקית. למסעדה

 ממשלתית, תמיכה חוסר — לגמרי אחרת מסיבה
 דקל. קולנוע בבית העממי התיאטרון אולם גם ייסגר

חגיגי. נעילה בנשף החודש בסוף ייסגר האולם

ע לב^ב ב ש תו ר ג  ל
ת  שנוגר א

ת ד אגו ם נו אי העתונ
מהאי שהוצא לביב, יגאל הארץ, של הכלכלי כתבו

האי להנהלת הגיש ישראל, עיתונאי של הארצי גוד
 שלמה של באגודה מחברות להוצאתו תביעה גוד

 שפירסם אחרונות, ידיעות של הקולנוע מבקר שמגר,
לביב. על חריף התקפה מאמר שעבר בשבוע

 תקופה כמשך כי לביב טוען בתביעתו
 הסרטים מאולפן כספים שמגר קיבל ארוכה
 שהופקו סרטים כיקר עת וכאותה ״גבע״,

ב טוען לביב הישראלים. האולפנים כשני
 עצמו שמגר פסל אדו ״כמעשיו כי תביעתו

כה.״ חכר ומלהיות האגודה כמוסדות מכהן


