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בעד סת:  הכנ
הפליטים! יישנב

 הכית, סיעות כל חכרי ח״כים, קבוצת
 כיצוע הממשלה מן לתכוע בדי מתארגנת

מיכצע־הפליטים. של מיידי
 משד, ח״כ איש־מערך: דזזקא הוא בקבוצה החייה הרוח

מאחדות־העבודה. ארם,
 אנשים יום את יתנו זו שליוזמה טובים סיכויים יש
 (רפ״י); נבון יצחק (מפד״ל); אונא משה הח״כים כמו
 וליובא כהן גבי צדוק, חיים (גח״ל); אברמוב זלמן

 הסיעות מן הח׳׳כים על לדבר שלא — (,מערך) אליאב
זה. בקו רישמית הדוגלות

 מפחד המערך
הצעירים מתחרות

 בשנת־ הטלביזיה, מן פחד־מוות פוחדים ראשי־המעוך
 למתחריהם יורשה שאם חוששים הם הקרובה: הבחירות

 אליהם, בהשודאה ייראו, — הקטן המסך על להופיע
מדי. ובלתי־פופולאריים מכוערים זקנים,

 משאר לשלול הממשלה זוממת כך משוס
 כעת בטלביזיה, השימוש את המיפלגות

הכחירות. מסע
 זמן יוקצב לא שלמסע־הבחירות כמובן, הוא, התירוץ
ב שמקובל כפי לכנסת, הרשימות גודל לפי למפלגות,

רדיו.
 שיתוקנו עסקני־המערך דואגים כך, לשם
כ חוק־השידור תחולת המונעות תקנות

הטלכיזיה. על מסע-הכחירות עניין
 ראשי־השילטון, שרק לכך הדבר להביא עשוי למעשה,

 לא כביכול — מסכי־ד,טלביזיה על יופיעו אנשי־המערך,
הקריטית. בתקופה — כמועמדים

 ד1ע פיענזח
היסטורית תעלומה

 איש פיינברג, אבשלום של היעלמו פתירת אחרי
יש היסטורית פרשה עוד פיענוחה בפני עומדת ניל״י,

ראלית.
הסירה יורדי כ״ג של היעלמם הפרשה:

 של ימיות (פלוגות הפלי״ם אנשי 23 -
 חופי לעכר כפירה שיצאו - הפלמ״ח)

 וישי שלטון תחת היתה זו כשארץ סוריה,
השנייה. כמלחמת־העולם

 ועיקבו־ — בפעולת־חבלה לבריטים לעזור יצאו 23ד.־
נעלמו. תיהם

ומג פיינברג תעלומת פותר בן־אלקנה, שלמה רב־סרן
 יורדי כ״ג בפרשת מחקרו את עתה השלים קיברו, לה

הסירה.
אסף אשר המימצאים את למסור מסרב בן־אלקנה אך

 לשם במיוחד שיוקם כללי, ציבורי גוף של לידיו אלא —
הפרשה. בירור

 באמת קרה מה
? תימן •לדי 22ל־

 למאמצים תימניים ילדים 22 נמסרו האם
עימם? אותם שלקחו מחו״ל, יהודיים

 לחקירת בשעתו שנתמנתה הזזעדה עתה חוקרת זאת
 הנעדרים. תימן ילדי. גילוי

317 של היעלמם סוד את נד. צד פיענחה הח־עדה

 ואילו בחיים, נמצאו מהם ארבעה רק תימניים. ילדים
שנפטרו. ספק בלי נקבע 313 לגבי

 נמסרו שאכן סביר חשש קיים הנותרים, 22ל־ בקשר
 בראשות הוועדה, הוריהם. הסכמת בלי בחו״ל, לאימוץ

העו גילויי את עתה בודקת בהלול, פרקליט־מחוז־חיפה
 כבר היא באמריקה. נמצאים הילדים כי שמסר הזה, לם

 אינפורמציה מקורות לגבי הזה העולם עורכי את חקרה
 את ותסיק עבודתה את תסיים מעטים ימים ותוך זו,

מסקנותיה.

בעינת
שטרת ת״א במ

 תל־ וכפרכרי כשכונות הגואה גל־הפשעים
 כעי כפני חוקרי־הנפות את העמיד אכי־כ

המורות. יות־אייוש
 כמה חדשה: בשיטה תל־אביב משטרת נקטה כך׳ לשם
להסת נצטוד ולחקירות לבילוש המרכזי המדור מחוקרי

ממלאכתם. חלק ולעשות — לחוקרי־הנפות פח
הפש מן חלק על לפחות להתגבר המשטרה מקווה כך

בנפות. בלתי־מפוענחים שנשארו החמורים עים

 צריך לא
טר!ת1ש

 גיוסן לאחרונה עיככה ישראל משטרת
שוטרות. לתפקידי נערות־מועמדות 25 של

 צו שקיבלה שוטרת, של המשפטית תביעתה הסיבה:
ל לצאת ונצטוותה — במשטרה ששירתה לאחר גיוס

בצה״ל. שירות
— זה עקרוני משפט גורל יהיה מה יוברר שלא עד

 נערות בין לשוטרות מועמדות אחר החיפוש גם יופסק
גיום־חובה. בפני העומדות

ש שי  יהיה לא ח
מסוכך ״סם

 החשיש כי להחליט עשוי משרד-הכריאות
 הוצאתו על וימליץ לציכור, מסוכן סם אינו

המסוכנים". הסמים ״פקודת מתחולת
ה קבע בו בארצות־הברית, דומה ויכוח בעיקבות

 והמאריחואנה החשיש כי האחראי האמריקאי מומחה
 גם זו דיעה מתגבשת האלכוהול, מן פחות מסוכנים
 אם ספק אולם בירושלים. המשרד של המדעית בצמרת

המל לבצע העוז המשרד של הפוליטית לצמרת תהיה
 ה־ שומרי־המוסר מצד הצפויה ההתנגדות נוכח זו, צה

בכנסת. מיקצועיים
 של פרטית להצעת־חוק משרדיו־,בריאות מתנגד בינודים
ז שמטרתהייילהכריח ידון,5ח״ב'כהן־ הי ת'  יל8י*דמ?88א

 להתמסר קטינים שמשדל מי על בפועל עונשי־מאסר
לגמרי. מיותרת ההצעה המשרד, לדעת לסמים.

 ועדת־השי■ העכירה זו, חוות-דעת למרות
 הצעת־ את הכנסת של רותים־הציכוריים

 רק כאשר ככנסת, ראשונה לקריאה החוק
נגדה. הצכיע אכנרי אורי ח"כ

שינד  ״מתלב
הגלנלנת על

 הכריאות משרד של מחלקת־הרוקחות
 להחמיר כעלי־כתי־המרקחת על ציוותה

ה מכל גלולות, חופשית למכור ולא מאוד
סוגים.

 חשיש לעישון הקרובים החוגים בין השתרש לאחרונה
 בכדורי־המרצה, להשתמש הנוהג לסמים המתמכרים ובין

סם משגת ידם כשאין שונים, וכדורי־שינה כדורי־מרץ
ממש.
 כמעט־חופשית, או חופשית, הנמכרים הכדורים בין
 במקום נלקח וכדור־המרצה. כדור־מעורר פיטון, כרגע:

 לארי חופשית. נמכר מעורר. סם — בנזדרין חריף. סם
נרקו לוקחים אותם סמי־הרגעה, — ופטראנקוויל גנטיל
 פרו־ כדורי־המרצה. מדי ביותר שהשתמשו לאחר מנים,
 לפי רק להלכה הנמכרים סמי־שינה, — ולומינאל דונזול

 — לומינאלטים בלעדיו! גם לקבל ניתן אותם אך תרשים,
 סמי- — ופרומוראל באריוס תרשים; בלי אך כנ״ל,

הרדמה.

 המיתון: קץ
לשרים מכוניות

 21 של בואן לשמש יכול סימלית כהוכחה מת. המיתון
ממ שרי כל עבור השבוע שהגיעו חדישות, מכוניות

הלאומי. הליכוד שלת
 מדגם הן דשריס המיועדות המכוניות כל

המפואר. ״דודג׳־דארט"
 דודג״ מדגם חדישות מכוניות שמונה הבא: המישלוח

ראש־ד,ממש של האישי לשימושם המיועדות — פולרה
ושומרי־ראשו. פמלייתו ושל אשכול, לוי ,לה

סערה
הימאים באיגוד

 להקים עשויים הישראלי צי־הסוחר קציני
משלהם. איגוד כקרוכ, לעצמם,

פת הימאים באיגוד חטיבת־המכונות ואנשי הסיפונאים
הימאים. מאיגוד הקצינים של סילוקם למען בפעולה חו

 חטיבות, לפי הימאים כל מאורגנים הנוכחי באיגוד
 תק־ לאחר רגילים. וספנים קצינים כוללת חטיבה כשכל

 נלבוע, .באוניית־המשא שאירעה האחרונה, הר,עבוד רית
 של חברותם כי האיגוד, אנשי החליטו אפריקה, בדרום

 המיקצועיים האינטרסים את נוגדת באירגונם _הקצינים
סילוקם. את תובעים הם ולכן — שלהם


