
י ר מ
השמאל וחזית

 נגד למחות לציבור קוראים
 לסגירת החרום חוקי הפעלת

 איקרית, הכפר שטח
אלנערה:מאדמתם נושלו שתושביו

איקרית
 מאבקם עם להזדהות בדי

 של מאבקם — התושבים של
 היהודים האזרחים בל

 לשלום, הנאבקים והערביים
חכרתי וצדק לדמוקראטיה

.11 שנת, 8.73

ס
 11.15 :המפגש מקום

 עכרון קיבוץ כהסתעפות
נהריה) (ליד

י ר ד : ס ה ר ו ב ח ת ה

 09.00 התרבות, היכל תל־אביב,
 0.9.15 חיפה, דרך מסעף הרצליה,

 09.30 חיפה, כביש הצטלבות נתניה,
 09.45 חיפה, כביש הצטלבות חדרה,

 08.00 האומה, בנייני ירושלים,
 10.15 הרכבת, תחנת חיפה,
10.45 מוצקין, קריית

 מתבקשים פרטיות מכוניות בעלי
האלה. האיסוף למקומות לבוא

 וארגון: תחבורה על נוספים פרטים
השמאל, וחזית מרי מישרד

.283288/9 טל. ת״א, 71 כוכבא בר

 שנועד כן־שמן, כיער הפיקניק
 בגלל בוטל — 11.8.73 לשבת

לאיקרית. העליה

— ■■■וווו 16 -

 רואשונה מגרה שו־האוצו שר
ת ד ם ה ■ ח 11 ד א ץ ש מ ו  ק

שנון אי־הח ביניהם שחילקו וו
השמנות הממשלתיות החברות את

ת ב111י 1י

במדינה
•חסי־חוץ

בס!!?1! את מטריד מה
 ערך הלבן הבית

 חשאית חקירה
בהנא מאיר הרב 7ע

ה ווטרגייט פרשת הפכה מאז פעמיים
כו העולם את המסעיר לנושא אמריקאית

בעקי בפרשה ישראל של שמה נכרך לי׳
הראשו בשלבים זה היה לראשונה פין•
סוכ איש כאשר הפרשה, גילויי של נים
 בין שהיה לשעבר, האמריקאית הביון נות

הדמו המפלגה למשרדי בפריצה הנאשמים
שג את לעניין שירבב בווטרגייט, קרטית
תחילה. בכוונה בוושינגטון ישראל רירות

 בםי.אי. עבודתו מתקופת שידע האיש,
 בהאזנה נמצאת ישראל שגרירות כי איי.

 לשגרירות, לטלפן בחר מתמדת, טלפונית
 איומים מהם שהשתמעו דברים להשמיע

 שבגלל ברורה ידיעה מתוך הנשיא, כלפי
הלבן. הבית אל איומיו יגיעו ההאזנה
 ישראלי נושא השתלב בה השניה הפעם

 שעבר. בשבוע היתד, ווטרגייט פרשת אל
ה פוסט הוושינגטון כתבי שני אלה היו

ש ברנשטיין, וקרל וודוורד בוב צעירים,
 לחקירת וגרמו ווטרגייט פרשת את חשפו
ב שפירסמו בנושא, האמריקאי הסינט
 גילויים של חדשה סידרה שעבר שבוע

 השניים גילו השאר בין הלבן. הבית על
 הנשיא של הראשונה כהונתו בתקופת כי

 של אנשיו על־ידי הוראות ניתנו ניכסון,
בנוש סודיות חקירות 16 לביצוע ניכסון

 של החקירות אנשי על־ידי שונים, אים
 לשירותי קשר כל ללא עצמו, הלבן הבית
ארצות־הברית. של הממלכתיים הביון

 צוות בראש וכהנא• ממים מוות,
 החוקר עמד הלבן הבית של החקירות

 הופיע שכבר אולסביץ/ אנתוני החשאי
 הסינאס. של החקירה ועדת בפני פעמיים
 אולסביץ׳ של ביותר הסנסציוני הגילוי

ש קופצ׳נה, ג׳ו מרי בפרשת קשור היד,
 ה־ של במכוניתו מיסתורית בצורה מתה

 שאולם* מסתבר .1969ב־ קנדי בוב סינטור
 לצרכי שנועדה דירה בשעתו שכר ביץ׳

 כדי המנוחה, של מידידותיה כמה פיתוי
 שקדמו המאורעות על פרטים מהן לסחוט
 היה אולסביץ׳ על ג׳ו. מרי של למותה
הנע עם יחסים שיקיימו גברים לשכור

 מעשה, בשעת יצולמו שם בדירה, רות
 סחיטה אמצעי ישמשו שד,צילומים כדי

נגדן.
ה נושאי 15 שאר על האפיל זה גילוי
ב הלבן הבית שערך החשאיות חקירות

 בין ניכסון. הנשיא ישל יועציו יוזמת
כמו: נושאים היו החקירה נושאי
 רוז מעוזרי אחד אשת של מותה !•
שנרצח. הנשיא קנדי, ג׳ון של אמו קנדי,
 אחד דייוויס, לני של התנהגותו •

 אדמונד הסנטור של הצעירים מעוזריו
מאסקי.

 הנשיא של לבתו היטפלות נסיונות •
בפלורידה.

 היד, הנשיא של דודן כי שמועות •
היפית. בקומונה סמים בעישון קשור
וה האמריקאים הנושאים כל בין אך

 ״הישראלי״. הנושא בלט האלה, אישיים
 לאולם־ הוראה נתן הלבן שהבית מסתבר

 הרבי על מיוחדת חקירה לערוך ביץ׳
הליגה־להגנה־יהודית. ראש כד,נא, מאיר

 ניכסון הנשיא ייחסו שבשעתו מסתבר
הערי הם יתר. חשיבות לכד,נא ועוזריו

או מעריכים מאשר יותר הרבה אותו כו
 אלימלך או בגין מנחם למשל, כיום, תו

 להצטרף לו הציעו לא שאפילו רימלט,
להקים. שכוונתם הימני למערך

עסקים
הזוג

המוזר
 למזג ההחלטה, תגרום האם

 להצלחת — ומצליח בושל מיפעל
7 החדש הגוף

 בהיסטוריה ידע, ירושלים נעלי מיפעל
 בעיקר אולם וטובות, רעות תקופות שלו,

 — קדושה עיר אולי היא ירושלים רעות.
עוז שלד, אווירת־הקודש אין לעסקים אך

תע עורף העיר פיתחה לא היום, עד רת.
 העיקשים מאמציהם למרות רציני, שייתי

פרנסיה. של
ירוש נטלי היד, עוד כל להפסיד. לא

הת לתעשייה, המשביר של בבעלותו לים

 מנהלי מי־מנוחות. על העניינים נהלו
מהפסדים. התרגשו לא לתעשייה המשביר

 ההחלטה לבסוף נפלה זה, בגלל אולי
 המשביר את לשחרר העובדים בחברת

ירושלים נעלי אלה. ממיפעליו לתעשייה


