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שלום? בעד מי
 ועבר הקואליציוניות, מפת־המיפלגות זוהי

ה הקו ו/או השלום בעיית בלפי דותיהן
:הערכים כלפי נוקשה

 מתון קו בעד היא מפ״ם: עומדת הטבלה בתחתית
יחסית. ביותר,

 התקיף. אשכול, את להוציא הישנה. מפא״י — אחריה
 יחסית. שוחר־השלום, המפד״ל, בא אחר־כך
 אחדות־העבודה, — כימעט שווה, במישור — אחר־כך

מאוד. התקיף הקו בעלות ורפ״י, גח״ל
 מדיניות זה, בשלב מבטיחה, זו היערכות
מתונה. ממשלתית

ישראל. ממשלת על כמרחב, האינטרסים
 1ישרא• לימין עמדו בפרט, וממשלתה כולה, הולנד

 הישראליים האינטרסים את מייצגת גם זו ארץ במלחמה.
הארץ. עם היחסים את שניתקו במדינות

 בשגרירות באמסטרדם, שנערכה קוקטייל במסיבת אבל
 ורמז ישראל, לשגריר ההולנדי שר־החוץ ניגש השזזדית,

 ישראל תמשיך להבא ״שגם מקוזה שארצו לו
 ההומא־ המיבצע את ותהדש - לאכזב לא

הפליטים.״ החזרת הגדול, ניטרי
ה האו״ם, לעצרת אבן פשטם :התוצאה

 להודיע ממשלתי יפוי־כוח לו היה שבוע,
יחודש. ״פליט" שמיכצע

האדום לצלב ״לא!״
הבינ האדום הצלב את תשתף לא ישראל

הח - ״פליט״ מיכצע חידוש כעת לאומי
לשטחי-ישראל. הגדה מן פליטים של זרתם
 בקשות־ את ישראל לידי להעביר נהג האדום הצלב
 תחנת־רישום לפתוח ישראל מתכוננת עכשיו השיבה.
אלנבי. גשר על משלה,
 לגשר, לבוא יצטרכו לשוב הרוצים כל

ה לידי - בקשותיהם את אישית ולהגיש
ישראלים.

 שירדן התקווה על מתבססים זו ברוח ההצעה בעלי
יוקרה. מטעמי — זה מעין הסדר תכשיל

החולה. המיטה את לקבל בצבא, עדיין נימצאת
 שהוצע משגשגת, חברה מנהל פיננסית, אישיות גם

בתודה. התפקיד את דחה — הפיתוח משרד על־ידי
 חברת עובדי של נציגיהם ההמוניים: הסירובים סיבת
 מן המונע דבר — החברה להנהלת שותפים החשמל
עצמאית. מדיניות ניהול המנהל

בבתי־חזלים שביתה
 — בארץ בתי־ד,חולים כל של כללית השבתה תיתכן

מיקצועי. רקע על
 בתי- רופאי של שביתת־ד,אזהרה משמשת לה סנונית
תורנויות. עבור שונה תשלום שביקשו החולים,
 רופאים של המיקצועית הפעולה רקע
מח ככל התקן, הגדלת דורשים הם אלה:

בתי-החולים. של ומחלקה לקה
 לכל אחד וסגן אחד רופא של תקן קיים כה, עד

 יוכלו צעירים רופאים שיותר דורשים הרופאים מחלקה.
ב התמחותם סיום עם בתי־החולים, במחלקות להיקלט

 הם שם ,קופות־ד,חולים לשוק להיפלט במקום — מקום
 התקדמות של אפשרות כל מאבדים ללבלרים, הופכים

מיקצועית.
 כ■ שינוי לבל מתנגד הבריאות משרד

חומת-התקן.
 ניכרות: כבר זו בחומה הראשונות שהפרצות אלא
ובמח בתל־השומר, בבית־החולים הרופאים תקן הוגדל

הרופא. אסף בית־החולים של האורטופדית לקה

תיפתח הגדה
המע הגרה תיפתח הקרובים בימים בבר
ישראל. מצד חופשית לתנועה רבית

 בוטל שכבר ברשיונות־תנועה, הצורך
כליל. יבוטל ואל־עריש, רצועת־עזד, לגבי

ה ייפתח לא זאת, לעומת
 ההפוד. ככיוון שעה לפי גבול

 לירושלים) (מחוץ הגדה ערביי
 מיוחד לרשיון להבא גם יזדקקו

לישראל. לבוא בדי
 גם תיפול זו הגבלה כי להניח יש
ה לחץ תחת הלא־רחוק, בעתיד היא,

מציאות.

,במק״ מותקף סנה
 את מערערת מק״י כתוף גוברת תסיסה
עו נגד מוסווית התקפה כעיקכות המפלגה

 אשר סנה, משה ד״ר כפועל, ״קול־העם" רך
היומון. של האחראי העורך על־ידי פורסמה

 עולה כמה
הגדה?

 בידי המערבית הגדה אחזקת
 מיליון 10 למדינה עולה ישראל
לחודש. לירות

 מדו־ לתחשיב הגיעו הממשלה כלכלני
עכשיו. רק — יותר או פחות וסופי ייק

 של אחזקה על מבוסס זה תחשיב
 יוני מראשית בערך, חודשים עשרה
 סוף — 1968 מארס לסוף ועד 1967

התקציבית. השנה
 תוציא הנוכחית הכספים בשנת מסקנה:

לירות. מיליון מאה הגדה על ישראל

ןא\זיר2ב הינזעויי נזרוזנזוז ״אווז וזרועו! נויגזדר

או־טאנט נגד טלמאן
 או־ של האישי נציגו טלמאן, ארנסטו

חיו התרשם ירושלים, איחוד לחקר תאנט
הבירה. של מאיחודה בית

 מזכיר עם בשיחה לאו־תאנט, טלמאן גילה זו עובדה
בניו־יורק. שנתקיימה האו״ם

 לעכב מנציגו תבע או-תאנט התוצאה:
 שה• תבע ואף - שלו הדו״ח פירסום את

של בלומר, ״פרופורציונאלי", יהיה דו״ח
 זהה מקום במיסמך יינתן הערכים עמדת

הישראלית. לדיעה שניתן לזה
השווייצי לעיתון והדליף — מזה קשות נעלב טלמאן

העניין. כל את אלנמיינע צירינע

הולנדי לחץ
 לחץ על-ידי הוחש ״פליט״ מיבצע חידוש

וחפרת■ הידידותית הולנד, ממשלת מטעם

 אסתר של בעלה שהוא — ברטשטיין צבי האחראי,
 של מנושאי־כליו אחד התוקף מאמר פירסם — וילנסקה

 שלו האולטרה־פאטריוטית״ ״הנימה על צ׳ורלניקוב, סנה,
 אשכול. בלוי למעשה תמיכתו ועל

 עצמו. לסנה שהכוונה הבינו מק״י חברי כל
 יהודה מאנשיו, אחד את שלח הוא הדוקטור: תגובת

 מאמר ברק, י. החתימה תחת בקול־העם, לכתוב להב,
ברטשטיין. נגד

 הקומוניסטי, היומון מערכת בתוך ממתינים, עכשיו
הבא. לסיבוב
 — במק״י השמאלי האגף אנשי יתקיפו שהפעם יתכן

אישית. סנה, את

ינהל מי
החשמל? חכרת את

ית הארץ כדרום החשמל חברת עובדי
 חושי, יעקב של למינויו קיצוני כאופן נגדו
 חכרת מנהל לתפקיד חושי, אבא של אחיו

 יעקב של פרישתו בעיקבות - החשמל
הנוכחי. המנהל פלד,
 התפטרותו, את לדחות ,שר־ד,פיתוח להצעת התנגד פלד

 עד אחר. מתאים מועמד למצוא סיפק לשר שיהיה כדי
ה־ בטחונית ואישיות לסקוב חיים רב־אלוף סירבו כה,

באוניברסיטה חשיש
האוני של בקאמפוס פשתה מכת־החשיש

כירושלים. העברית ברסיטה
 הסטו- 4000 כין הרוב שהם האמריקאים,

 ב■ עברית הלומדים דנטים־לעונת־הקייץ
מארצות־ איתם הביאו קאמפום,

הסמים. עישון הרגל את הברית
הסם, את פורייה. קרקע כאן מצאו הם
 ריקות בכיתות בחדרי־שינה, מעשנים אותו

ישראליים, סוחרים משני משיגים הם ובגנים,
המוכ הירושלמית, בבור,מה ידועות דמויות

 העתיקה בעיר — לסטודנטים הסם את רים
דווקא.
 אפשר וגם — שוטרים פחות יש שם

לגבול. מעבר בא שד,חשיש לחשוב
הפדידים, הלימודים התחלת עם
 למיעוט האמריקאים הפיכת ועם

האוני מכת-הסמים תוחלש קטן,
ניכרת. במידה ברסיטאית

 שער ירושלים:
כפול הברחות

 ערבי בידי שנתפשו מטילי־הזהב, ארבעה
 חלק המשטרה, חוקרי לדעת הם, בירושלים,

מספר, חודשים לפני שנילקח השלל, מן
ושרת׳ נזונטאגו הפרטי הבנק שוד בשעת

בלונדון.
 - הזהב הוכרח החוקרים, לדעת

 עב- הועבר המרחב, לארצות - זול במחיר
 הרגילים- בצינורות־ההברחה לישראל שיו

 סחורות• זרות, סיגריות גם זורמים בהם
 גם וכמובן, - ומזכרות עטים במו סידקית
ואופיוס. חשיש

ירו של ליבה דרך כרגע, עוברים, אלה צינורות
ה לעולם כפול: שער המשמשת — הדו״לאומית שלים
חיפה. נמל דרך ולאירופה, הגדה, דרך ׳,עיב

 ברזל מנות
אמנות של

 אפשרות לחברי־קיבוץ המקנים תלושים
 ודברי-נוי חפצי־אמנות תמונות, לרכוש
המשקים. חברי בין בקרוב, יחולקו,

 גאלריה בקרוב, הקיבוציות, התנועות יקימו כך, לשם
 שם בני־המשקים. של יצרותיהם את שתשווק משותפת,

ופסלים. תמונות לרכוש הקיבוצניקים יוכלו
 — בתל־אביב תיפתח הקיבוצית התנועה של הגאלריה

 ו־ תערוכות של רחוב לאחרונה שהפך גורדון, ברחוב
גאלריות.


