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בסזאץ המכה
 את להפוך ינסה המצרי התעמולה מנגנון
 לנקודת־מוצא כסואץ כתי־הזיקול, הפגזת

עכד־אל־נאצר. של מישטרו להצלת מסע של

ש פלירט  חד
מערך ־ מפ״ם

 — לאחדוודהעבודד. מפ״ם בין הפלירט חידוש צפוי
 יערי, מאיר הקשיש, מנהיג־מפ״ם של שובו עם מייד

בשוזייץ. שלו הנוכחי ממסע־הריפוי
 מן משהו יצא זאת שבכל חוששת מפ״ם

 מפא״י, של המחודשות המשולשות השיחות
אחדות-העבודה. רפ״י,

 משולש, איחוד של בגלגלים מקל לשים וכדי כך, משום
 ואחדות־ — מרובע״ ״מערך על שוב, תדבר, היא

 בשלב אנשי־יערי, של חיזוריהם את דוחה לא העבודה
 קירוב נגד מקל־חובטים בתור בהם להשתמש כדי זה,

רפ״י.
 אם שלה הלחץ את אחדות־העבודה תחריף במיוחד

 ידרשו אז לטרויקה. להצטרף — כצפוי — תסרב רפ״י
• המערך. של זוגי איחוד אנשי־גלילי

 מתיחם, — יותר הרבה ותמים — יותר קטן מיעוט
הרצינות. בשיא המפ״מית ליוזמה אחדות־העבודה, בתוך

 זיכרון עם — ראשות־ממשלה לא לתפקידי־נשיאות,
 שנפל שטראום, יוזף פראנץ האוצר שר של עלייתו

 מחדש, לגדולה, ועלה — הימנית הקיצונית עמדתו עקב
פרס. שמעון של כאורחו בארץ שביקר אחרי

 סולק ר1צ
״מקורות״ מחגיגות

 הוראה אשכול לוי של יועציו נתנו האם
 רב־ לשעבר, ״מקורות״ מנהל את להרחיק

חכ של 30ה־ יוכל מחגיגות צור, צכי אלוף
״מקורות״? רת

 ניהל שצור העובדה לאור לפחות, המצב, נראה כך
 בנימין איש־המערך מחליפו, עם למדי הוגנים יחסים

קריב. זאב
 הג׳נטל־ היחסים ופוצצו ביניהם ריב נפל אם כן, על
מגבוה. מלחץ כתוצאה שזה ספק אין — מניים

 את ותחנות־השידור העתונים מחדירים עתה כבר
 הכלכליים הקשיים בי המצריים, ההמונים בקרב ההכרה

 כישלון של תוצאה אינם ארצם נתונה בהם הנוראים
הישראלית. ההתקפה של תוצאה אלא — ממושך ממשלתי

 מכה הישראלית ההפגזה הנחיתה ואמנם
המצרית. לכלכלה קשה

 על הדליקות את היטב מראה ממול בעמוד התמונה
 מלפנים ומחסני־הדלק. בתי־הזיקוק של הנרחב השטח פני

 מן סבלה היא שגם תאופיק, פורט העיר נראית
ההפגזה.

 כמויות לייבא מצרים תיאלץ הנזק, על להתגבר כדי
 קיבלה כבר היא מאירופה. בעיקר — נפט של גדולות
 אינה מוסקבה שכן כלכלית, לעזרה סובייטית הבטחה
מצרים. של אובדנה את לעצמה להרשות יכולה

 מסע־רימו□
אלון ליגאל

 יותר כקרוב ולשמוע לקרוא עתיד אתה
אלון. יגאל על ויותר

 לתודעת־הצי־ החזרתו למען מסע, יוזמים מקורביו
הממשלה. ראשות כס של אפשרי כיורש בור,

 כרגיל — כנראה יהיה זה, בכיוזן הראשון הצעד
 תודלף בו עתוני־הערב, עם ראיון — ישראל שרי אצל

 מדיניות־הביטחון בעיצוב אלון של חלקו על אינפורמציה
 שקדמו ההכרעות בקבלת חלקו ועל ממשלת־אשכול של

למלחמה.

ע: שבו  ה
בטלביזיה דיון

 כשכוע יעלה ההסכרה, שר גלילי, ישראל
ככנסת. הטלכיזיה כעיית את הכא
יודיע: הוא
הרשות. בהכנת מייד להתחיל שעומדים •
הטלביזיה. להפעלת נאות תקציב להקציב שיש •<
 שולחנות על שתונח לפני תופעל לא שהטלביזיה •

מתאימה. הצעת־חוק הכנסת
 מן לא — חשוב הטלביזיה עניין כל גלילי עבור
 הערבית, בהסברה להלחם כדי ולא הרגילים, הטעמים

האישית תוכניתו לבצע לו יאפשר שזה משום אלא

מצריים טילים
 יכשתית התקפת־טילים מכינה ״מצרים

 היתה לא ,אילת׳ הטכעת ישראל. מדינת על
זו." מיתקפה של ראשון נסיוני שלכ אלא

 ־־ ושוב
חסימה אחוז

הראשיים: שסעיפיה
 השידור רשות מליאת של סמכויותיה צימצום •

עליו. השנואה
הרשות. הנהלת של סמכויותיה הרחבת

השידור. רשות ראש מתמנה בה הדרך שינוי •

עין עלון של האחרון הגיליון טען כך  היוצא המודי
אקונומיסט. בר־הסמכא הבריטי השבועון במיסגרת
 כתבי־חוץ, של שלמה ששורה לכך, גרמה הידיעה

 מיתקני־ הפגזת את לכסות ארצה שבאו בריטיים, רובם
 שלהם, כרטיסי־השיבה את ביטלו בסואץ, הזיקוק
 התלקחותה לקראת דרוכים השבוע, בתל־אביב, וישבו

המלחמה. של ה״ודאית״

 שוק אץ
למיראדים

 כאמכרגו החודש נקם יהודי איש-עסקים
הצרפתי.

המזי את מחדש מגכשים כשקט־כשקט,
 את שינשל - גכוה אחוז־חסימה להנהיג מה

החוקי. מייצוגן ככנסת הקטנות הסיעות
 בכנסת, מפא״י חברי כאשר במיקרה, די התגלה, הדבר

 שבין גילו הבית, של ומשפט חוק בוועדת המשתתפים
 גם יוכנסו — כעת הוועדה עובדת עליהם התיקונים

הבחירות. לחוק החסימה אחוז תיקוני
 מיתקפת-נגד יעורר שהדכר להניח יש

יותר♦ הקטנות הסיעות כל מצד חריפה,

 שוואים לא
גרמניה את

שראל נעים לא לי
 את תחליף ישראל ממשלת כי מאוד יתכן
 כאר־ אותה המייצגת יחסי־הציכור סוכנות

טוס. שם שם לה ועושה צות-הכרית
 בראשותו — פין את רודר שהסוכנות הוברר, לפתע

 ביל ארצות־הברית, של שר־המיסחר שהיה מי של
 הדמוקראטית העברית המדינה את רק לא מייצגת רודר,

הרודנית. יוזן ממשלת — את גם אלא
 וברחבי באמריקה כעת, פופולארית לא מאוד ויוון
העולם.

 השנתי התקציב את ירוויח אחר מישהו המסקנה:
 אמריקאיים, לפירסומאים משלמת שישראל מאוד, הנכבד
יחסי־ציבור. עבור

 בשודייץ, שמשרדו יהודי־ארגנטיני מולטי־מיליונר האיש,
 באופן להיענות, ארצות־הברית ממשלת את שיכנע

 מטוסי־ לקבלת פרו ממשלת של ישנה לבקשה מפתיע,
אמריקאיים. קרב

 50 לשווק הצרפתיים, דאסו מיפעלי עמדו לכן, קודם
לפרו. למרחב, האמברגו עקב שוק, ללא שנשארו מיראז׳ים

 ומשופצים הולכים החדיש, נזיראז׳־צ מדגם המטוסים,
ישנה. להזמנה בהתאם
 שהוא — המיליונר קרא שהשיג, מה שהשיג לאחר

 הרשמית האמריקאית הסוכנות של מורשה סוכן גם
 בלימה, הצבאי הצרפתי הניספח את — נשק לייצוא
באוזניו: והצהיר אליו פרו, בירת

 האמ• קיים עוד שכל שלך, לגנרל ״אמור
תמ לא - לישראל מישלוחי-נשק על כרגו
!"כדרוס-אמריקה מטוסים צרפת כור

 בן־גוריון
באיחוד? יכריע

מערך־רפ״יי שיחות־האיחוד בחזית קורה מה
 מפא״י, תנאי את כנראה, תקבל, אחדות־העבודה •
מכוזנת. בעיות ועשיית התלבטויות לאחר רק אבל

 הפנימית ההכרעה תיקו: של מצב יש ברפ״י •י
השבוע. ברורה, טרם
 גורל כל את זאת, לעומת שיכריע, מה •

 חשק יש רפ״י שלהנהגת - הוא השיחות
 כן־גוריון דויד ח"כ את להשאיר מאוד קטן

למערך. להצטרף המסרבת כסיעת־יחיד

הגרמנים. נגד להפגין נימאס לישראלים
 השבוע, ליזום, ניסו ותיקים מפגינים מספר כאשר

 המערב־גרמני הקאנצלר של בואו נגד הפגנודמחאה
 בחומה כימעט נתקלו ארהרד, לודודיג פרופסור לשעבר,
סירובים. של אחידה

 ואירגון הנאצים ניפגעי שאירגון לציין ראוי במיוחד
 שאורגנו לאלו דומה בהפגנה להשתתף סירבו הפרטיזנים

נסלח!״ ״לא או נשכח!״ ״לא כגון סיסמות תחת בעבר

 גרמנית פנליטיקה
שראל אדמת על י

 מחווה אינו ארהרד, לודוויג של כיקורו
 תעמולה מסע אלא - פרו-ישראלי גרמני

 דעת-ציכור רכישת למען גרמני של פוליטי
גרמנית.

 בביקורו לרכוש מקווה המודח הגרמני הממשלה ראש
אחת: במכה ציפורים כמה
 הזוכה — ״ישראל״ השם עם שמו את לזהות •

בגר המיליטריסטיים בחוגים חזקא לפופולאריות־ענק,
 מהצבא מוצלח יותר ״אף צה״ל את הרואים מניה,

הפרוסי״.
 טריטוריאלי מצב לשנות שאפשר לגרמניה להזכיר •

 ארהרד עירער עליו אודר־נייסה גבול לעבר והרמז, —
ברור. — תמיד
 עצמו שהוא פוליטי, מחווה באמצעות להודיע, 1•
הזירה. מן פרש לא עדיין
— המחודשת,״ האפשרית ״עלייתו את לקשור •

ל״מעריב״ פרוטקציה
ה הכתבים כין לפרוץ עתידה שערוריה

 להעדפ־ כקשר הכטחון משרד לכין צבאיים
כשן. רפאל ״מעריב", כתב של המכוונת תו

 מפקד את לראיין אחרים מכתבים שנימנע בעוד
 עם אכסקלוסיבי בראיון בשן זכה הטבועה, ,המשחתת
אילת. מפקד יצחק, סגן־אלוף

 כבר לעתונאים שנמסרו הציונים־לשבח, סיפורי גם
 ליום עד לעכבם מפורשת הוראה תוך שבועיים, לפני

 ראיון לפרסם הותר בשן לרפאל ורק האותות הענקת
 — בצל״ש שזכה דרור רב־סרן תנין, הצוללת מפקד עם

לכן. קודם עוד
 כי ונראה העתונים לעורכי פנו הכתבים

גכוה. כדרג כירור ייערך

בתקן תיקון
 הישראלי״ התקנים ״מכון כין סכסוך צפוי

ולפיתוח". למחקר הטכניון ״מוסד לבין
 מוכרות למעבדות־בדיקה הנחשבים המוסדות, שני
 בתחרות נמצאים בישראל, הרשמיים המוסדות על־ידי

 הישראליים התעשינים בין בעיקר לקוחות, על מתמדת
 להבטחת מוצריהם את לבדוק אותם מחייב שהחוק

רשמיים. תקני־טיב לדרישות התאמתם
 להעניק התקנים מכון רק רשאי הנוכחי הסידור לפי
 לקוחות בעוד ב״תו־תקן״, סימון זכות המקנה אישור

 — מרשימה הפחות בתוית להסתפק נאלצים הטכניון
הטכניון״. מוסד ״בפיקוח


