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שכול :א
ציבורי דיוקן חיזוק

 במקומות־ להופיע ירבה אשכול, לוי הממשלה, ראש
חאקי. לבוש כשהוא עבודה

להת המיועדים במקומות להתייצב אשכול ירבה כן
חקלאית. יישבות

 הסיקו ראש-הממשלה של יועציו :הסיכה
 שביתת-הנשק, בקווי סיוריו על התגובות מן

מחז כאלה סיורים כי מדים, לובש כשהוא
 של הציבורית דמותו את קים

אשבול.
ל מכוונים בנקודות־היישוב הסיורים

 כי ולאנשי־המשקים למתנחלים הזכיר
 להתיישבות אחראי בעבר היה אשכול
בכלל.

ש בגין  מבק
ידידים

 נרתם בגין, מנחם תיק, ללא השר גם
גיום־הידידים. למסע

 — למערב־אירופה השבוע יצא בגין
בלבד. מספר לימים

 דעת־ גיוס :העיקרית כוונתו
פו הוא שם בצרפת, הקהל

מו מחוג ונהנה למדי, פולארי
אישיים. קירים

ספיר:
היעדרות

דיפלומטית

 יןת־מןתרות1מכו
שלה לשרי הממ

 קץ את יבשר במכוניות־־וקרה רכב־השרים החלפת
הממשלתי. בדרג גם המיתון

מכו את החליפו אלופי-צה״ל שכל אחרי
 החליטו יותר, משוכה מסוג ברכב ניותיהם

״לארק״. במכוניות להם די שלא השרים גם
 במכוניות מכוניות־הלארק את מחליפים אלה בימים

דארט. מדגם אמריקאיות,
 לסתם נמכרת כשהיא ה״דארט", מחיר

ומעלה. לירות אלף 28 משלפ-מיסים:

 נהנים שוקיירי אנשי
נבה ג מאמנת

 שו־ אחמד של הפלשתינאי השחרור צבא
 כצבא ישראל מדינת על-ידי מוכר קיירי,
רשמי.

 צה״ל, לשלטונות הסתבר המלחמה תום לאחר מיד
 שוקיירי של בצבאו להכיר עליהם ג׳נבה, אמנת שלפי

כצבא. ונוהל מדים לבש שהוא מכיון כצבא,
 חיילי כל את לכלוא הברירה: עמדה צה״ל בפני

 ברצועה להסתובב להם להניח או כשבויים שוקיירי
חפשיים.

 שחיתות
הסעד בסוכנות

שחי על רב חומר בקרוב תפרסם ישראל
 והתעסוקה הסעד סוכנות אנשי בקרב תות
האו״ם. של

 להעביר הפקידים נהגו בארץ, הנמצאות ידיעות לפי
 אותו שמכרו סוחרים לידי — לפליטים המיועד מזון

השחור. בשוק
 של ובתעודותיהם בשמותיהם השתמשו הם התחבולה:

באי כביכול, מנותיהם, את לקבל שהמשיכו נפטרים',
הפקידים. שור

 הסעד סוכנות פקידי עדויות ההוכחות: שאר בין
 רישום- עם האו״ם של הרשימות והשוואת שפרשו,

צה״ל. בידי שנפלו הירדני, משרד־הפנים של הנפטרים
מדיניים. מטעמים עתה, עד התעכב, זה חומר פירסום

 עיראקי נפט
ירדן דרך

נגוז?" לא וגז אנו נזגז אוי

 על להתגבר לעיראק תסייע שירדן יתכן
שלה. קשיי־הנפט

 הצינורות דרך נפט הזרמת להתיר מסרבת סוריה
מערבה. — שבשטחה
 עד קוו-נפט, הנחת עמאן מתכננת עתה

 גבול שיחבר העיראקי, לגבול
מ נפט המזרים הקוו עם זה

ללבנון. ירדן, דר!־ סעודיה,
 להבטיח לפתור: שיש אחת בעייה

ישר על־ידי ייפגע לא זה עיראקי שנפט
הזה, הצינור מן וקטע מאחר — אל

 אהר־כך המגיע הסעודי הנפט עובר דרכו
ברמת־הגולן. עובר — ללבנון

 עם להסתדר שאפשר מניחים הירדנים
אומנם, יהיה, כך אם אולם הישראלים.

נוספת: בעייה נשארה עדיין
 דרך עובר ביותר, קצר אחר, קטע
 לא שהסורים בטוח לא וכלל סוריה.
 יתירו לו העיראקי, הנפט את יעצרו

לעבור. הישראלים

 המשטרה
העיריה נגד

יש משטרת בין יפרוץ חמור סיכםוך
 עיריית של התנועה מחלקת לבין ראל

תל־אביב.
המש את מאשימה העירייה

 ״מדיניות מנהלת היא כי טרה,
 צורך כשיש שיטתית הכלה של

 עכו■ לביצוע רשיונות כהוצאת
דות־בכישים.״

 פינחס שר־האוצר, של הבהולה נסיעתו
 כעת מעמדו, את לחזק כדי באה ספיר,

הפועלים. מפלגות איחוד על הדיונים
 אך — שבועיים תחילה, להיעדר, התכוון ספיר

 בחו״ל• בסיורו המשיך לזחול, דיוני־האיחוד משהחלו
 זאב שר־המסחר־והתעשייה, על הטיל גם כך משום

 — לכנסת הנוסף הצעת־התקציב את במקומו להגיש שרף,
תקדים. ללא צעד

 חדשים מנהיגים
לגח״ל

ה בכיר, קצין עם מו"מ מנהלת גח״ל
 ריאלי כמקום הכללתו לשם לפרוש, עומד

הבאות. לבחירות שלה כרשימת־המועמדים
חד הנהגה להקים גח״ל מנסיון חלק זהו

 העבודה מפלגת של הקמתה מול לגוש, שה
המאוחדת.
 בצמרת מקום רק לא הובטח בדימוס לאיש־הצבא

 המיפעלים אחד כמנהל שיבוצו אף אלא — הפוליטית
התנועה. של הכלכליים

.2 מספר :לכנסת גח״ל כרשימת מקומו
 עם יוצא־צה״ל: עם גח״ל ניהלה אותו אחר מו״מ

לסקוב. חיים רב־אלוף
כא יוחנן ד״ר :העיקריים הקורבנות אחד

חדש. לדם מקומו את לפנות שיתבקש דר,

 השניה. באפשרות בחר צה״ל
מחתר בארגונים הכריס שהיו אלה רק
 ואילו נעצרו פאתח" ״אל ארגון במו תיים

 עתה מסתובבים שוקיירי של חייליו כל
ברצועה. חפשיים

שראל ערבי*  י
□ לירדן סרחי

 לממלכה נימלטים המערבית הגדה תושבי רק לא
ההאשמית.

 המשולש, תושבי ערביי-ישראל, בריחת גם
ליום. מיום גוברת והגליל, נצרת
 בנסיעות שהשתעשעו צעירי־המשולש, בין החל הדבר

 המערבית והגדה עזה תושבי עם יחד המזרחית, לגדה
שעזבו.

 אצל לבקר לרבת־עמון, להגיע נהגו אלה צעירים
 — יומיים־שלושה בירדן תיירות לעשות קרובים,
ולחזור.
 משמרות על־ידי נתפש הצעירים מן שחלק לאחר אולם

 מן רבים נשארו לדין, והועמדו ומשמר־הגבול צה״ל
לגבול. מעבר הצעירים
שלמות. משפחות עוזבות עתה

 וגם נפשות. 14 בת משפחה יצאה למשל מלוד
רבות. משפחות יצאו מכפרי־המשולש

 הנדסה, בעיות על מושג אין למשטרה מסייעת: טענה
 בהנדסת־בינוי־ מיקצועיות ידיעות בעלי קצינים לא ואף

וכבישים.
 עבודות צולעות העירייה, אנשי טוענים כך, משום
 קרועים והכבישים ומים, טלפון קוזי הנחת הביוב,

ושוב. שוב
רשיו הוצאת במזיד מעכבת ״המשטרה

 זאת, בכל העבודות את ובשמכצעים — נות
ה מתלוננים הקבלנים," את מטרידה היא

פקידים.

 ם1של אין
השלום לתנועת

 סף על עומרת בישראל השלום תנועת
פירוק.

 הסוגים מכל פועלים מפלגות פעלו בה התנועה,
 הדמוקראטיות מן ונציגים ברית־המועצות עם בשיתוף

 —מק״'י הפילוג בזמן חלקית, שותקה כבר העממיות,
רק״ח.

 אחדות עומדת רוסיה, ועמדת המלחמה לאחר עכשיו,
ממנה. פרישתה על רשמית, לבשר, העבודה

אוקטובר. הפיכת יום לפני עוד תבוא ההודעה
 על רק לא מתלבטת עדיין זאת, לעומת מפ״ם,

 להזכיר כיצד אפילו אלא — השלום בתנועת מקומה
המשמר. על שלה, ביומון אוקטובר הפיכת יום את




