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האוניברסיטה. שילטונות החלטת את לשנות
 ביניהם ישראלים, פרופסורים קבוצת

יפ תד־אכיב, באוניברסיטת המרצים באלה
באמ ארצות-הכרית, ליהדות בקריאה נו

לת שלא טיימס״, ב״ניו־יורק מודעה צעות
 מפירה עוד בל תל-אביב לאוניברסיטת רום

האקדמי. החופש את הנהלתה
 דיעותיהם אחר המעקב שבין הקשר יובלט כמו־כן
 של מינויו לבין באוניברסיטה המרצים של הפוליטיות

 המיש־ למודיעין אחראי שהיה לשעבר, מישטרה קצין
 האקדמי כמזכיר הביטחון, שירותי עם ולקשר טרתי

האוניברסיטה. של

ההסתדרות קרנות

 שזה בטענה בפרשה להתערב סירבה המישטרה
מאו אינם שהסבלים למרות וזאת עבודה, סיכסוך

 ישראל, רכבת מנכ״ל מיקצועי. איגוד בשום גדים
 המדובר כי וטען הפרשה בערך המעיט רשף, יהודה

 ב־ הרכבת בתחנת פנימיים ב״קשיים בסך־הכל הוא
בני־ברק.״

 הזכויות גזילח
הבחירות אחר■

 את לדחות השתכנע ספיר פנחס שר־האוצר
פיטורין פיצויי על הכנסה מס המטיל החוק העברת

לבחירות ■נוצלומחו׳׳ל תרומות
המרגלים למשבחוח

 למעשה שהיא האמריקאית, הפרוגרסיבית המיפלגה
 כבר שלחה ארצוודהברית, של הקומוניסטית המיפלגה
 רשת נידוני למשפחות תרומות של ראשון מישלוח
השבוע. הסתיים שמישפטם הסורית, הריגול

מס כה עד שנשלחו התרומות היקף
 אד משפחה, לכל דולרים מאות כבמה תכם

ה של וגזר־דינם הרשעתם כעיקכות עתה,
ערי האמריקאית המיפלגה יוזמת מרגלים,

האסירים. למשפחות שתסייע מגבית בת

לתרום לא
חייא! לאוניברסיטת

מאו פעיל מאיר אל״מ של פיטוריו נגד המערכה
תוע הפוליטיות, עמדותיו בגלל תל־אביב ניברסיטת

אוני בתקציב פגיעה שרק הנחה מתוך לחו״ל, בר
עשויים מבחוץ לחץ הפעלת ורק תל־אביב ברסיטת

 לנצל מתכוון בן־אהרון יצחק ההסתדרות מזכ״ל
 הבחירות לצרכי ההסתדרות של מנוצלות בלתי קרנות

הקרובה. ההסתדרות לוועידת
 להקציב מוכנה אונה מיפלגתו כי שנוכח אחרי

 אותה להסתדרות, הבחירות מערכת לניהול כספים לו
 בן־אהרון החליט לדחות, העבודה מיפלגת ראשי רוצים
 לחלק ייאלץ אותם ההסתדרות, ממקורות כספים לגייס

 יחנה אך היחסי, לגודלם בהתאם המיפלגות, כל בין
מיפלגתו. במרכז ומאי־תלות פעולה מחופש

 לצו- לנצל בן־אהרון מתכוון השאר בין
 כה ההסתדרות, של השביתה קרן את זה יד

 ושרק ל״י, מיליוני עשרות כה עד הצטברו
שכי כעיקכות ממנה נהנו מעטים פועלים

תותיהם.

גורד על ויכוח
האויריח התעשיה

 האחרון בשבוע נערכו ביותר בכיר בדרג דיונים
 שבשלב נראה האווירית. התעשייה של עתידה על

מם־ כל יוצאו לא הנוכחי

הנשיא נס

 למנוע במטרה וזאת קנות,
עוב אלף 16 בקרב חששות

 ובני האווירית התעשייה די
 הבחירות. לפני משפחותיהם

 עובדי של המיספרי כוחם
 ובני האווירית התעשייה

 מנדא- לשלושה שווה ביתם
בכנסת. טים

ש נראה בינתיים
 משה הביטחון ־ שר
 כובד את יטיל דיין

 למנוע כדי מישקלו
 של פומבי פירסום

 המדינה מבקר דו״ח
האווי התעשייה על

 מימצאים הכולל רית,
ביותר. חריפים

 מנטש
 על מא״ם

הרכבת
 צרפתי (״מנטש״) מרדכי

יש מרכבת למנוע מאיים
ב מיטענים להעביר ראל

 לאיזורתל- ברכבת מכולות
ה ששיטת בטענה אביב,
לג עלולה במכולות הובלה

 200כ־ של פרנסתם את זול
 תל־אביב באיזור סבלים
לייצגם. מתיימר שהוא

ראשו מיבחן התמודדות
 כאשר נערכה זה בנושא נה

להע ישראל רכבת ניסתה
אב של חירום מיטען ביר
ל מיועד שהיה חלב, קת

ל במכולות החלב, מועצת
 בבני־ברק הרכבת תחנת
 למחסני במשאיות ומשם

התע באיזור החלב מועצת
האיו בגלל בהרצליה. שייה
לפצו הסבלים ותביעת מים
 ל״י 300 של בסכום תם

הנ נאלצה מכולה, כל עבור
 לפרוק ישראל רכבת הלת
 נתניה בתחנת המכולות את

להרצליה. משם ולהעבירם

 *און1מו ■וקס
לאמנות פרטי

יוז מארצות־הברית משקיעים
 מיוחד אמנותי מיפעל הקמת מים

ופס ציירים לקדם ׳שנועד במינו,
 חדשניים אמנים ובן צעירים, לים

 לתצוגה זוכות אינן שיצירותיהם
הציבוריים. האמנות כמוסדות
 מוזיאון מעין להקים היא הכוונה

 ולא פילנטרופי בסים על פרטי,
 אמי הציבור כפני שיציג מיסחרי,

ויש חדשות יצירות צעירים, נים
האמ ועידוד לקידום מכשיר מש
ב שיוצגו היצירות הפלסטית. נות

הצי אד למכירה, יהיו לא מוזיאון
 עם ישירות להתקשר יוכל בור

כמו יוצגו שיצירותיהם האמנים
תיווד. דמי לשלם צויד ללא זיאון,

 כרוך אדם הצעיד עורך־הדין
למשקיעים. כיועץ לשמש הוזמן

 אחרי עד העובדים של אחרות סוציאליות וזכויות
ש לו שהובהר אחרי השמינית, לכנסת הבחירות

 הבחירות במערכת מרכזי נושא לשמש עלול החוק
העבודה. ממפלגת רבים קולות ולגזול

 מבהילים דיווחים לאחרונה הגיעו למשרד־האוצר
 קופות־גמל, ומכספי ביטוח מקרנות משיכת'כספים על

 על מס תטיל הממשלה כי החוששים עובדים בידי
 נערכו מסויימים עבודה כמקומות כספיהם.

 מנת על עובדים של פיקטיביים פיטורים
הפיצו כספי את להם לשלם יהיה שניתן

 עליהם שיחול לפני לזכותם, שהצטברו יים
ל מחדש מתקבלים עובדים אותם המם.

אחרים. כתנאים עבודה

 טזכ*ר *ה*ה ר״נר
העובד■□ חברת

ההס ״תיעוש״ חכרת מנב״ל של מינויו
הבחי ועדת כראש ריינר, אפרים תדרותית,

 ראשון שלב להיות עשוי להסתדרות, רות
 העובדים חכרת מזכיר לתפקיד בהכשרתו

 יו״ר שמונה ידלין, ידלין. אשר של כמקומו
 מזכיר בתפקיד גם מחזיק עדיין קופת־חולים, מרכז

 לתפקיד נמצא שלא משום בעיקר העובדים, חברת
אחר. מתאים מועמד

 נראית אינה לתפקיד אושפיז נפתלי של מועמדותו
 ל־ שגרם המיליונים הפסדי בגלל בעיקר לרבים,

 והיה מפ״ם יוצא אומנם הוא ריינר המרכזי. המשכיר
 היה האחרונות בבחירות אך מראשיה, אחד בעבר
 והוא בתל־אביב המערך של הבחירות במטה פעיל

יחד. גם בן־אהרון ועל ספיר פנחס על ואהוד מקורב

 הסודית: השערורייה
בלוד גניבות

היש התיירות על מאיימת חדשה צרורה צרה
המדינה: של הטוב שמה ועל ראלית,

 כנמל-התעופה הגניבות הפכו לאחרונה
מכישה. למכה לוד

ה ויש הסבלים, עם נמנים שהגנבים ספק אין
ל שנתקבלו חדשים עולים מבין במישהם חושדים
 שאינם רוכסנים, בעלי תיקים פותחים הם עבודה.
דבר־ערך. כל מתוכם ומוציאים במנעול, סגורים

 מקומיים נוסעים תיירים, — הקורבנות
 אל להתייחם התחילו — צוות-אוויר ואנשי

 כ■ הידועים בעולם נמלים אותם כאל לוד
לגניבות. חשופים




