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הדיון חידוש ידרשו

 מאחורי לפעול שונים אישי־ציבור מנסים בינתיים
פעיל. של פיטוריו את ולמנוע הקלעים

יפה אברה□ האדוף
פורימית?■ לפעילות

ל הצעה מתגבשת לאחרונה שהתקיימו במגעים
 ע״מ׳ החופשי, המרכז את שיכלול ימני גוש הקמת
 סיפוחיסטיות דיעות בעלי תלויים בלתי אישים וכמה

 (מיל.) אלוף של שמותיהם הוזכרו השאר בין מובהקות.
 להיכלל כמועמדים שמיר, משה והסופר יפה אברהם

הסיפוחיסטי. בגוש
 כ־ בבירים קצינים שבמה סיכויים אין
 לפעילות ולפנות להשתחרר העומדים צה״ל,

 למרות זה, לגוש הם אן! יצטרפו פוליטית,
בנידץ. שיחות עימם שהתנהלו

״ורד״ בפרשת
 הכנסת בוועדות מחדש לדון דרישה שתועלה ייתכן
 הטענה נוכח וזאת ורד, חברת של ההפסדים בפרשת

 עדויות הועלמו בפרשה שטיפלה הכספים מוועדת כי
ביותר. חשובות תמי על זו תביעה תסתמך השאר כין

 בשעתו שהיה מי אבריאל, אהוד של התו
 עדות למתן הוזמן לא כי באפריקה, שגריר

 גילויים בפיו שהיו למרות וזאת בוועדה,
ביותר. מרעישים

את לסלה מנסי□
פעיל מאיר

תייא מאוניברסיטת
 כוונתה נוכח להתעורר עשויה רחבה ציבורית סערה

 אלוף־מישנה את לפטר תל־אביב אוניברסיטת של
 צבאית, להיסטוריה בחוג מרצד, פעיל, מאיר (מיל.)

באוניברסיטה. האקדמית מעבודתו
 פעיל, של פיטוריו בי הטענה תועלה

 יוניות דיעות בעל אך המערך איש שהוא
 התנועה־לשלום־ובטחון, ומפעילי מובהקות

 לקראת הבנה ומשמשים פוליטי, רקע על הם
 שבראשה האוניברסיטה, של בללי טיהור
 נאמן, יוכל השלימה ארץ־ישראל איש עומד

השמאל. מאנשי

 לטשטש מנסים
אלון הצהרת

 ראש■ סגן מקורבי של נסיונותיהם יבשלו
 עתו־ ארבעה להחתים אלון יגאל הממשלה

 אלון עם סודית בפגישה שהשתתפו נאים
פגי באותה אלון אמר לא לפיה הצהרה, על

 הענקת בדבר לו שיוחסו הדברים את שה
המוס ברובע לירדן אקסטריטוריאלי מעמד

 שתשתתפו חעתונאים ארבעת העתיקה. בעיר למי
 מרגלית דן מדבר, רובינשטיין ודני ברנע נחום בפגישה,

ההצהרה. על לחתום מסרבים מהארץ, ליטני ויהודה
 הדברים את אמר השר כי טוענים אלון מקורבי

 תוך בלשונו אותו שמשך כתב של לשאלה בתשובה
הת הפגישה שמשתתפי ואחרי היפוטטי מצב תיאור
קיומה. עצם את אפילו לפרסם שלא חייבו

 □,,במם גוירו!״□
דמזב״ד מתוגדים

 תומכי גם ביניהם מפ״ם, מרכז חברי של קבוצה
 להימנע מתכננת במפלגה, העירוניים מקרב המערך

 שיתכנס מפ״ם מרכז מישיבת להיעדר או מהצבעה
 של במקומו למפלגה חדש מזכ״ל לבחור כדי השבוע

יערי. מאיר
מאיר של בחירתו על מחאה להיות מתכוון זה צעד
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לירות. אלף 30 שר־הביטחון קיבל שעבודם צרפתי, צוות על״ידי שצולמה התצלומים סידרת מתוך באחד דיין משה

 שהוא לתלמי, המתנגדים המזכ״ל. לתפקיד תלמי
 בחירתו בי טוענים חזן, יעקב של קיבוצו בן

 על הארצי הקיבוץ השתלטות את משקפת
המפלגה.

 פיטורים צפויים
האוירית בתעשיה

 בו מצב רחוק הלא בעתיד להיווצר עלול
 סגל את לצמצם האווירית התעשיה תיאלץ

כבירים. מהנדסים גם ולפטר שלה העובדים
נוכח המציאות מחוייבי יהיו בעובדים הצימצומים

לגרש רוצי□
פהנא את

 משפטני בודקים בסודי-סודות
 את לגרש האפשרות את הממשלה

מהארץ. כהנא מאיר הרב
הבחי לקראת :העיקרי השיקול

 פרובוקציות ליצור כהנא ינסה רות
 העמים בין ריב ולהרהר נוספות

פוליטי. להון להפבו כדי במדינה,
תעו*
בורג,

 ד,תעשיה של פרוייקטים וקיצוץ ביטול של האפשרות
בחו״ל. הרכש אפשרויות הרחבת בגלל האווירית

ל תגרום בווייט־נאם המלחמה הפסקת
ל מובן יהיה האמריקאי הנשק ששוק כך

 מוגבלות בלתי נשק כמויות לישראל הציע
 התחייבות ותוך בעבר מאשר נוחים בתנאים
מיידית. לאספקה

 ביניהם האווירית, בתעשיה בכירים מהנדסים כמה
 הבינו מארצות־הברית, כעולים לארץ שהגיעו כאלה

 מתחילים וכבר האווירית, בתעשיה להתרחש העתיד את
 מקומות אחר לחפש או לארצותיהם חזרתם את לתכנן
אחרים. פרנסה

 קיבל בבר שבהנא מאחר
 יוסח השר מידי דת-עולה
מם! היא המישפטית הפעייה

 עודי בין תסיסה
 ברית־המועצות

העבודה במפלגת
 עולים אינטלקטואלים ושלושה שלושים

 לראש-הממ- מכתב שיגרו מברית־המועצות
 חוסר על מתלוננים הם בו מאיר, גולדה שדה

 עולי התאחדות שד והשפעתה פעילותה
 לשעבר הח״ב עומד בראשה ברית-המועצות

ההת את להפוך תובעים המכתב כותבי כסה. יונה
 שהיו אנשים בראשו ולהציב סמכויות בעל לגוף אחדות
בברית־המועצות. העליה למען במאבק פעילים

 במכתב שדנה העבודה מפלגת של הקליטה ועדת
 פרובוקציה פרי אלא אינו שהוא הדיעה את קיבלה

 הוועדה ברית־המועצות. עולי בקרב חרות פעילי של
 למזכיר פייגין גרישא את למנות התביעה את דחתה

 איש היותו שלמרות בטענה רוסיה, עולי התאחדות
 בשל חרות אנשי על מקובל הוא העבודה מפלגת

הלאומניות. דיעותיו

 קרקעות בהלת
חיפה באתר

 הר על ובמיוחד חיפה, באיזור הקרקעות מחירי
 אפילו חסרת־תקדים, בצורה לאחרונה האמירו הכרמל,

 במדינה. הקרקעות במחירי הכללית העלייה לגבי
 השקיע מדרום־אמריקה יהודי מיליונר :הסיבה
קר כרכישת דולאר מיליץ 14ב־ של סכום
 גובר לביקוש שגרם דבר אלה, באיזורים קעות

נוספים. גורמים מצד גם


