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והליכוד חרות
 של הכדאיות לגבי חרות בצמרת פיקפוקים מתעוררים

הלאומי. הליכוד מפלגת של קיומה המשך
 הישראלית, העבודה מפלגת הקמת אחרי
כ זה, כנושא מחודש לדיון לצפות אפשר

הקרובים. השבועות תוך חרות, הנהגת

והחסימה ירפ־־
 בהעלאת הנראה, כפי יתמכו, לא במע״י רפ״י אנשי

 את למנוע באה זו שהעלאה חוששים הם אחוז־החסימה.
אישיות. בחירות והנהגת שיטת״הבחירות שינוי

 דרישתם על ויתרו לא רפ״י אנשי ואילו
אזוריות. לבחירות

אחדים. שבועות בעוד יסע לברכט הנם מפלגתו. ידי
 שני ברית־המועצות כבירת ייצג הוא

 רק״ח ביטאון ״אל־איתיחאד״, שבועונים:
 ״זו שלה, העברי השבועון ואת בערבית,
הדרך״.

 ״דופקים
 השחורים״ את

אמריקאי בספר ־־
ב מודעה מכריזה אנטי־שמית?״ היא הציונות ״האם
 על מחריד חדש ״מבט ומוסיפה: האמריקאיים, עיתונים

התיכון.״ במזרח והמשבר ישראל הציונות,
 על חדש לספר בפירפומת באה זו מודעה
 ״האריאניזציה השם את הנושא ישראל,

 זלצר. מיכאל מאת היהודית״, המדינה של
 הגזע של התיאוריה יעל לרמוז בא השם

הנאצים. בפי ה״ארי״ העליון
 בבריטניה, והתחנך בהודו שגדל אשכנזי צעיר זלצר,
 מלחמה הכריז כאשר בארץ שנים כמה לפני התפרסם

 בשיטות שימוש תוך בישראל, העדתית ד,הפלייה על
 הכושים זכויות לשיוויון מהמאבק הלקוחות ובסיסמות
חוב הציוני הקונגרס לבאי חילק השאר בין באמריקה.

 מיעוט הן בישראל המיזרח עדות בני כי טען בהן רות
מדוכא.
ה את המתאר החדש, הספר בי ספק אין
 את יסעיר ביותר, קיצוניים בצבעים מצב

 מצד חריפה תגובה ויעורר אמריקה יהדות
ישראל. שגרירות

 ויגאל דיין משה כי ההנחה, על מבוסם זה חשבון
 לראשות־הממשלה, במרוץ רעהו את איש ינטרלו אלון

מוסכם. מועמד תחפש מע״י צמרת וכי
 בנימה ספיר פנחס דיבר בכנסת, השבוע בנאומו כבר

 ראש־ של נאום כלל בדרך המאפיינים נושאים ועל
ממשלה.

 מודה לק1ק
במחדל

 מכוניות מאה עוד הכפור, בזמן בירושלים, היו לו
 קטן המחדל היה שופלים, ובשישה קדמית הנעה בעלות
 עזרתם את שהציעו צה״ל, מפקדי מעריכים — בהרבה
הבירה. את שפקד המשבר בעת איש־שלום, למרדכי

 הגיש שצה״ל העזרה על שנוסך מסתגר
עז הוצעה קולק, טדי בקשת לפי לעירייה,

 שענה: איש-שלום, למחליפו, נוספת רה
 מבן לאחר והוכיח לבדנו,״ נסתדר ״תודה,

אפם־מעשה.
 מיברק־התנצ־ שלח בכך, עצמו קולק גם הכיר השבוע

 שהבירה בשעה שמסעו, מודה הוא בו מאמריקה, לות,
מצערת״. ״טעות היתד, ביותר, קשה במצב נמצאת

הדתיים
טז״10ב.. 1חיבל

 מיפעל מהכנסות להעניק הספורטוטו אנשי של סירובם
 עלה אליצור, הדתית הספורט לתנועת גם ההימורים

רב. ביוקר להם

המלחמה
במדליפי□

 עצה, מטכסים עורכי־עיתונים כמה
 אשכול לוי של נטיונו את לסכל כיצד

 לפי שאינן שרים, מפי הדלפות למנוע
רוחו.

כי אשבול: כהר כה הדרך
 כישיבות הממשלה ישיבות נוס
בט לענייני השרים ועדת של

 שמישי־ בעוד התוצאה: חון.
 מדליפים רגילות בות־ממשלה

ח בחופשיות, - ומפרסמים -
 פיר־ על חמורות הגבלות לות
 ועדת־ של ישיבות תובן סוס

בטחון. לענייני השרים
כ יחליטו, היומיים שהעיתונים ייתכן
הרש הקומוניקט את לפרסם לא תגמול,

הרשמיות. מישיבות־הממשלה מי

 ח מרק" עיתונאי
למוסקבה -

 לברכט, הנם בכנסת, רק״ח סיעת מזכיר
על־ למוסקבה ויישלח כתב־חוץ ייהפך

ספיר של הסיכויים
להפ עתה נאלצים הם זה סירוב תמורת

 חמישי כיום בבר הניחושים קבלת את סיק
 אחר-הצהריים, שישי כיום כמקום כערב,

 כי מסתבר המיפעל. בהכנסות הפוגע דבר
 על־ לתקנון האחרון כרגע הוכנס זה סעיף

 זאת שתבע חזני, מיכאל המפד״ל ח״ב ידי
הכנסת. של הכספים בוועדת

 12 לפחות דרושות הניחושים את למיין שכדי מאחר
 שבת, בערב לאספם מסיימים אם הרי חזני, טען שעות,

בחילול־שבת. ממילא הדבר כרוך
השבת, את לחלל לא כדי
 את למיין ה״טוטו״ עתה נאלץ

 כניסת עד שישי, כיום הטורים
השבת.

 שפיגלר
יהגר לא

 הלאומית הניבחרת כדורגלן
 מרדכי(״מוטלה") נתניה ומכבי

 לקבוצת יצטרך לא שפיגלר,
ש למרות האמריקאית, בוסטון

ל הצטרפות חוזה על חתם
 של סכום תמורת - זו קבוצה

לשנתיים. דולאר אלך 35
 חייב לנסוע, שיוכל כדי כי מסתבר,

שהעני ומענקים חובות לפרוע שפיגלר
ל האחרונות, בשנים אגודתו לו קה

הכלכלי. מצבו שיפור
 את להבטיח דאגה האגודה

 אם מתאימים. בכטחונות עצמה
 חובות לפרוע שפיגלר ירצה
כמ בהם להשקיע יצטרך אלה,

 לו המגיע הסכום כל את עט
האמריקאים. מן

לדהור מותר
 בעורקי המכסימלית המהירות העלאת

 (בעלי רב־מסלוליים בין־עירוניים תנועה
תנו ואי כיוון לכל מסלולים שני לפחות

ל כנראה תיכנס ביניהם), מפריד עה
המהי גם תועלה הקיץ. באמצע תקופה

מרומז ע־רוניים בעורקים המותרת רות
 נל לפיקוח הנתונים רב־מסלוליים, רים

 מתכננים בתל־אביב עורקים בכמה ירוק.
 50מ־ המכסימלית המהירות העלאת את

קמ״ש. 70ל־ קמ״ש
 כידעירו■ בעורקים ההעלאה

100ל* עד כנראה תהיה ניים
קמ״ש.

 זרים סניגורים אין
״אל־פתח׳ לאנשי

 פרו-ערכיים חוגים של לנפיונם שחר אין
 הנודעת, עורבת-הדין את לגיים בצרפת

 הסטוךנ־ ליו״ר כפניגורית בוכיאר, מישל
קו תאיסיר הפלסטיניים, טים

המערבית. בגדה שנאסר בעה,
 ה־ העיתון הודיע שעליו זה, נסיון

 בעיקבות בא אפריק, דן צרפתי־תוניסי
חג׳אזי. על להגן ורג׳ם עו״ד של נסיונו

ב אפשרות כל עוד אין ביום
 לא תיקנה שהכנסת אהרי זאת,

 עורבי־ לשכת ״חוק את מכבר
 הופעת המונעת כצורה הדין",

נר בבית־המשפט. זר פרקליט
בעולם. נודע טרם הדבר כי אה

 פנחס שר־האוצר של להצהרתו ברצינות להתייחס אין
ה לאחר ממשלתית כהונה על חושב אינו כי ספיר,

בחירות.
ל למועמד רק לא ספיר נחשם למעשה

 לכהונת רציני מועמד אך אלא שר, כהונת
הבא. ראש-הממשלה

\לפיג2 את גירת רא אשכור




