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 חדשות התנחלויות
עיבוי של במסווה

 להתחבט שוט מנסה ישראל ממשלת
 ההתנחלויות. כנושא העולם על ולהערים

 התנחלויות מקימה הממשלה איו שלכאורה בעוד
 החלטתה את רק ומבצעת המערבית, בגדה חדשות

 מעשי באופן הרי הקיימים, היישובים עיבוי לגבי
 — היישובים עיבוי של במסווה — מוקמות

נוספות. התנחלויות
 החדשים היישוכים :כיותר פשוט התכסיס
קיימים. יישוכים של כשמות נקראים

 ב: ונבי־צאלח ב' קרני־שומרון הוקמו למשל, בך,
 העיבוי. במיסגרת קיימות מהתנחלויות כחלק

 בקירבת שהוקמו חדשים, יישובים הם אלה למעשה
 להיקרא להם המאפשר דבר הוותיקים, היישובים

 כהרחבת להציגם — ולממשלה שם באותו
הקיימים. היישובים
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 שר־ מפי לא־מכבר שהושמעה הביקורת, בעיקבות
 הפקידות כאילו מודעי, יצחק התשתית־והאנרגיה

 שרי את במתכוון מכשילה הבכירה הממשלתית
 אנשי של ועדה לקום עשויה הליכוד, ממשלת
 בכירים פקידים נגד האשמות לבדיקת הליכוד
העבודה. מיפלגת מאנשי

 והוצגו בתוקף נידחו מודעי של שהאשמותיו אף
 הממשלה, משרי אחדים על־ידי גם באבסורדיות

 סיעת מחברי מכמה גיבוי מקבל השר כי נראה
בכנסת. הליכוד
 שתהיה ועדה להקמת עתה דוחפים אלה

 אחד וח״ב חרות של ח״בים משני מורכבת
 מה שתערוך הליברלית, המיפלגה של

כמנגנון.״ ״טיהור כפיהם שקרוי

ת מחתרות  מכרזו
ישראל■□ על חמה מיד
 כחלק ישראליים. אזרחים של חייהם

כסכנה. — אמריקה-המרבזית ממדינות
 הכריזה כבר הסלבדורית הלאומית תנועת־השיחרור

 המטרות הם וישראלים גרמנים בריטים, הולנדים, כי
 הזרים לגירוש היוצאות חוליותיה, של המרכזיות
 פאשיסטי־פיאודלי מישטר תחת הנתונה מסלבדור,

 מקומית. אנשי־עסקים וקבוצת צבאית כת של
 בעת (שהחלה ממשלת־ישראל של המאסיבית תמיכתה
 במישטר העבודה־מפ״ם) ממשלת של כהונתה

 (אנשי־ הישראלים את הפכה בסלבדור הפאשיסטי
 תחבורה חברות חברות־בניין, סוחרי־נשק, עסקים,

 במישטר. הלוחמים של מרכזית מטרה ציבוריות)
 כניקאראגואה עתה קיים דומה מצם

והונדוראס.

 ממס פטור ■תבעו
היוקר לתוספת

 את ארליך שימחה שר־האוצר יממש אם
 המיקדמות תשלומי את לגכות איומו,

 לשכירים הכא מהחודש החל שישולמו
 באמצעות היוקר, תוספת חשכון על

 מם שיעורי והעלאת חדשים מיפים הטלת
 להגיב ההסתדרות עשויה ההכנסה,
תוספרת-היוקר לשיחרור כתכיעה

מס. מתשלומי
 מם־ שיעורי העלאת כי טוענים ההסתדרות כלכלני
 על־פי במם־ההכנסה, הרפורמה כביטול כמוה ההכנסה
 את מבטלים אם לפיכך. בן־שחר. ועדת המלצות

 לבטל שלא סיבה כל אין הרפורמה, מסעיפי אחד
 בתשלום תוספת־היוקר חייבת שלפיו הסעיף את גם
 בעבר. מקובל שהיה למה בניגוד מלא, מס

 מזכ״ל על כיקורת נמתחה בינתיים
 הסכם כשל משל, ירוחם ההסתדרות

 שהשיג תוספת־היוקר חשכון על המיקדמה
המעסיקים. עם

 למראית רק הישג זהו כי טוענים, המערך בחוגי
 על המם תשלומי שכן כישלון, הוא ולמעשה עין

 תשלום את לממן לממשלה .יאפשרו השכר תוספת
 שאוצר מבלי לעובדי־המדינה, שיעור באותו התוספת
 את ארליך ינצל זאת לעומת בכך. ייפגע המדינה
 השכירים ציבור על להכביד כדי התוספת, תשלומי
חדשות. בגזירות

מארגנות קונסוליות
למערכת י□מי

 ישראל בנציגויות להסברה הקונסולים
 ברחבי (בשלושים בארצות־הברית

 לכית־חרושת מישרדיהם את הפכו היבשת)
 — למערכת״ ״מיבתכים של ענק

 הכביר״ ״הפקיד של האשמותיו בעיקבות
 ממשלת כי האמריקאי. שר־החוץ כפמליית

 ומסלפת״. ״משקרת ישראל
 בשבועות מפוברקים, מיכתבים של הפיריון

 עיתונים שכמה עד גבוה, כה היה האחרונים,
על להתחקות כדי מייוחד צוות מינו חשובים

 - ״ן נכנס
השמצות ■צאו
 שעכר כשבוע שנערכה כמסיבה

 גם השתתף לובראני, אודי של כביתו
 שימעון העבודה מיפלגת יושב־ראש

 עליו ובטוב לשתות, הירכה פרם פרס.
 לשונו שכט את חסך לא כמשקה ליבו

 — כמדינה כבירים אישים ממיספר
 למיפלגה. חבריו כולד

 מפי לשמוע נדהמו המסיבה אורחי
 ראש־ כלפי הן בוטים, ביטויים פרם

 בלפי והן בגין מנחם הנוכחי הממשלה
 רכין יצחק לשעבר ראש-הממשלה

אש על להשתלט מסוגל לא (״הוא
 להשתלט יצליח הוא איך אז — תו
י). ׳. המיפלגה על
 בכישוריו גם פרס זילזיל השאר כין
 תמך עצמו שהוא לווינסון, יעקב של

העבודה. מיפלגת ללישכת בצירופו

 אזרחים, באמת קיימים האם ולוודא המיכתבים כותבי
 האיגרות על־פני המצויינים וכתובות שמות בעלי

העצמית. ביוזמתם נשלחו המיכתבים ואם שהתקבלו,

 מוחזרים הדמוקרטים
מעוד אסר

 כי שמועות באחרונה נפוצו הוועד־הפועל בחוגי
 שר ובהם הדמוקרטית, התנועה מראשי אחדים

 מנהלים נוף, עקיבא וח״כ תמיר שמואל המישפטים
 משל. ירוחם ההסתדרות מזכ״ל עם ״פלירט״ באחרונה
 אנשי מנסים הסברות אחת על־פי

 בסיעת הרוב את בידם ששמרו הדמוקרטים,
 את לבסס כהסתדרות, לשעבר ד״ש

 תמיכה ולהבטיח בוועד-הפועל מעמדם
 בתפקידים נציגיהם שילוב תמורת במשל,
ההסתדרות. במנגנון שונים

 מיטעד 0*3* מרידור
ה ״ ס טרומית ד

 יעקב הישראלי איש־העסקים עומד שבראשה הקבוצה
 לבנייה גדול מיפעל להקים מתכננת מרידוד,
 מכל פי־כמה נרחב בהיקף מתועשת, טרומית

 בנייה ובשיטות בארץ, המוקמים זה מסוג המיפעלים
 כל שעל־פי הדיור, מצוקת נוכח ביותר. חדישות
 מצפים הקרובות, בשנים ותלך תחריף התחזיות

 לקלוט יוכל הישראלי הבנייה שמשק המיפעל יוזמי
תוצרתו. כל את

 של מכוונתו מסיקים פוליטיים גורמים
 אין בי בארץ, הבנייה לענף להיכנס מרידוד

 לפעילות הקרוב בעתיד לחזור מתכנן הוא
ממלכתי. תפקיד עצמו על וליטול פוליטית

 תורכית ח ■11 כ מג
בארץ תשוו?

 הצרפתית הרנו מכונית משווקי של ההצלחה בעקבות
 בייבוא גם הוחל דלתא, בשם ברומניה המיוצרת
 בתורכיה. המורכבת אנגלית פורד מכונית של ובהפצה

 תיבת־ ממנוע, מורכבת אוטוסאן, הנקראת המכונית,
 האנגלית. פורד חברת של אחורי וסרן הילוכים

 למכוניות כדומה התורכיות, המכוניות
 מדגמים ״י ל ברבבות זולות הרומניות,

 המיוצרות המכוניות אותן של דומים
כמדינות-האם.

 מופצת אסקורט, לפורד מקביל דגם שהיא האוטוסאן,
 משותפת בבעלות שהוקמה חברה בידי בארץ

 וסוכנויות, מוסכים רשת בעל ירושלמי, דן של
 נשיונאל סוכנות ממנהלי לשעבר קרן, יאיר והכלכלן
בישראל.

 יתפטר בן־״אר״
!זארקיעיי טהוהלת

 שמחה שר־האוצר של להנחייתו בהתאם
 המנהלים מועצת ראש יושב עומד ארליך,

 להתפטר בן־ארי, מרדכי ״אל־על״, של
 המנהלים מועצת ביושב־ראש מתפקידו

״ארקיע״. של
 לתמרן, שיוכל כדי דרושה בן־ארי של התפטרותו

חלקה את למכור בניסיונות חופשיות, כשידיו
בארקיע. אל־על של
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לפלאשים
 את עצמה על נטלה שהממשלה אחרי

 נתן, אייבי ספן־חשלום של יוזמתו
 פליטים של קבוצה לארץ להביא

יוז אייבי עתה מתכנן מווייאט־נאם,
 ועד נציגי עם נפגש הוא נוספת. מה

 את באוזניו שגוללו אתיופיה, עולי
הפלא של הפקרתם בדבר טענותיהם

 ממשלת־ על-ידי באתיופיה שים
ישראל.

דר אייבי עתה מתכנן זאת בעיקכות
את שליטי עם קשר ליצירת כים

 להתיר לשכנעם לנסות במטרה יופיה,
 מדינתם מתחומי לצאת לפלאשים
 כקרוב לצאת עומד אייבי לישראל.

זה. בנושא לטפל בדי לחו״ל,
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