
 הבאה בממשלה יכהן בר־לב, חיים (מיל.) רב־אלוף
שהכ עצמו, ספיר ספיר. פנחס של במקומו כשר־האוצר

בתפ ולשאת להמשיך מתכוון הוא שאין פעם לא ריז
 בר־לב של במועמדותו העיקרי התומך הוא זה, קיד

לתפקיד.
 כראש-ממשלה, לכהן גולדה תמשיך אם

 וסגן תיק ללא שר כנראה ספיר פנחס יהיה
 כר-לכ, של כשמינויו לצידה. ראש־ממשלה

 לשלוט להמשיך לו יאפשר אמונו, איש שהוא
 כראש־ עצמו ספיר ייבחר אם האוצר. ענייני על

לשר־האוצר. מועמדו בר-לב אז גם יהיה ממשלה,

ל חי ת ק ה ב א מ ד ה  ע
שימת ם ר עמדי המו
ך ר ע מ ב

ה ט ל ח ה ך על - ה מ  ס
מוטעה מידע

שנפ המכרעת ההחלטה כי מסתכר עתה
 ליתר או מוטעה, מידע סמך על התקבלה לה

 ושינויים התפתחות על כזמן דיווח אי :דיוק
העניינים. כמהלך שחלו

ב ל ־ ר עמד ב  מו
ר צ או ה ר־ ש ל

המיסחר־והתעשייה, ששר סבירה אפשרות קיימת

 המערך של המינויים שוועדת למרות
 ראשונים כירורים ככר החלו נכחרה, טרם

 רשימת הרככ על העכורה מיפלגת כצמרת
לכנסת. המועמדים

 כך על עומד שהוא אלון, יגאל הודיע למשל, כך,
בבחי כמו המועמדים ברשימת השני במקום להופיע

הראשון. במקום יהיה .מי הבדל ללא הקודמות, רות
 לו איכפת לא כי דיין, משה הבהיר זאת לעומת

 פנחס גם .20ה־ מהמקום הלאה גם ברשימה להיכלל
 אותו יציבו היכן לו איכפת לא כי הבהיר ספיר

ברשימה.

ת ת בי ת ש כ  של ש
עם עקור■ ב־ר

 השכוע החל ישראל״ ״מקרקעי מינהל
 חלק, גרש המרוני ככפר הקרקע כהכשרה

יחי־ מאה הקסת לשם

€ 6 6 6. . . 

6נ>/ 7? א / 

א #  £ א
.0(6א . .

 ניסיון ככך רואים רים
עוכדות כפני להעמידם

 איק־ לעקורי דיור דות
למ וזאת וכירעם, רית
 מהעקורים שאיש רות
 הסכמתו את נתן טרם

 העקו• כמקום. להשתכן
 ניסיוד גכד ואים

זעמי
מוגמרות.

העקו של כללית באסיפה
 הוחלט השבוע שנערכה רים
 להחזרתם המאבק הגברת על

לכפריהם.
 יחלו השבוע חמישי ביום

 שבת בשביתת העקורים כל
 איש גוש־חלב. הכפר במרכז

 לא העקורים מישפחות מבני
 ללימודים. או לעבודה יצא

 בצעדה יפתחו הם שישי ביום
יער שם לבירעם, מגוש־חלב

ותפילה. אסיפה כו
 של הניסיון ניכשל בינתיים

 פעולה על הממונה המנגנון
לי הערבי, במיעוט פוליטית

העקו ועד בין מתיחות צור
 יוסוף הארכיבישוף לבין רים

 יחתמו העקורים ועדי רייא.
 לעצרת הקריאה על הם גם

ב שתיערך המונית הזדהות
ה תחת הארץ במרכז קרוב

 לשטח פתוח ״בלב סיסמה:
הסגור.״
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הלבן בבית מאיר וגולדה ניבסון הנשיא

ת מנ מ ת מ  א
ם רי ת פו  ה
שחורים ה

 מאיר גולדה מקורכי
 לכרר כדי כירור יתכעו

 ומימנו איפשרו איך
 מיפלגת-העכודה עסקני

ה הופעת את ככנסת

הקרוכות. ככחירות השחורים פנתרים
 משה עופר, אברהם — בכנסת המיפלגה עסקני

 להבטיח כדי אחת יד עשו — אנקוריון וארי ברעם
 לקראת לירות אלף 108 בסך מיקדמה כהן שלום לח״כ

 ולמרות סיעה של מעמד לו שאין למרות הבחירות,
 עשו הם לו. מגיע הכסף אין התקדימים כל שלפי

 כוח — הזה העולם מסיעת זה סכום לשלול כדי זאת
 ומתכוון לפנתרים מקורב שכהן היטב בידעם חדש,

אליהם. להצטרף
 גולדה בפני להתרפס כדי זאת עשו העסקנים

 לקחו לא אך הזה, העולם סיעת את השונאת מאיר,
 הפנתרים של העדתית־הגזענית שהתעמולה בחשבון
 גולדה עשוייה עכשיו גולדה. של זעמה את תעורר
העס אחד נגד קיצוניות מסקנות הפרשה מן להסיק

האחראיים. קנים

פון שיחות טל  ה
ב י ב א ־ ל ת  ב

בלו מן יוג בז
שי מתכנן התיקשורת מישרד

 תל־ כאיזור החיוג כשיטת נוי
 החדשה, השיטה על-פי אכיכ.

 האיזור כתוך השיחות ל5 ייחשכו
 נח* עתה שעד כעוד פנים, כשיחות

להר תל*אכיכ כין שיחה שכה
כשיחת־חוץ. למשל, צליה,
 מיתקנים יותקנו זאת עם יחד

 כתוך השיחה משך את שיגכילו
 *1 כל תל-אכיכ, של החיוג איזור
 כיחידת חשכו יי שיחה של דקות
 תהיה שלמעשה כך אחת, שיהה

שי כמחיר ניכרת העלאה שוכ זו
 איזור תושכי לגכי הטלפון, חות

כלכד. תל־אכיכ

■

ם המיעוט מפ״  ב
ת יחרים רו חי ב ה

 המערך, מתנגדי כמפ״ס, המיעוט פעילי
לוועי המצביעים מכלל אחוזים 31.5ל־ שזכו

כמע להשתתף שלא החליטו המיפלגה, דת
המערך. של הכחירות רכת
 במפ״ם המערך מתנגדי השתתפו לא 1969ב־ גם

 הפעם, זו. להחלטתם פומבי עשו לא אז אך בבחירות,
 מאבק ולנהל ברבים כך על להודיע מתכוננים הם

 נגדם לנקוט במיפלגה הרוב נציגי ינסו אם פומבי.
 המערך מתנגדי יחריפו זו, החלטתם בגלל בצעדים

 רשימות בעד להצביע לחבריהם ויקראו מאבקם ,את
 שלפני מפ״ם מצע עיקרי את במצעיהם שיכללו אחרות,
 בהם במקומות מהצבע?; להימנע או המערך, הקמת

 מיפלגות עם מלהזדהות המערך מתנגדי חוששים
קטנים. בקיבוצים כמו אחרות, ורשימות

 אחוז להנהגת המערך על מפ״ם של לחצה
 ראשונה תגוכה הוא כהסתדרות, חסימה
כמיפלגה. המיעוט סיעת של זה צפוי למהלך

ר ק ש ד ו ב ש  ט
ת רי עי שלים ב ירו

ה כשל משכר צפוי ירושלים כעיריית
 העכודה לחוקת ההצעה סכים מחלוקת
 המחלוקת ביסוד לאחרונה. שהוצעה כעיריה,

 במועצת הסיעות לשאר המערך סיעת בין הנטושה
 ראש סמכויות שכל הקובע בחוקה הסעיף עומד העיריה,

 העיריה, למזכ״ל יעברו העיריה עובדי בענייני העיר
קולק. של אמונו איש פיינשטיין, רוני עו״ד עתה שהוא

 חלק מתוכן למעשה מרוקן זה סעיף
 של ההתנגדות בעקבות ראש־העיר. מסמכויות

מאוחר. למועד בו ההחלטה נדחתה במועצה הסיעות

ת אמו■ ר מ צ
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ב להופיע עשויים בעולם האמנים מטובי כמה
 השאר בין .25ה־ העצמאות יום בחגיגות ישראל
 הנודע הכריטי הזמר של בהופעותיהם מדובר
האמריק הנשמה שירי זמרת ג׳ונם, תום
דיוק הכושי זזהג ונגן כייפי, שירלי אית

מר האמרגן לארץ להביא מתעתד איתמ אלינגטון,
שדה. קו


