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 הבאות הבחירות

1 בטלביזיה יתנהלו
ב כמערכת־הבחירות כי הסיכויים גברו

 בל לרשות הטלביזיה תעמוד הכאה שנה
הרשימות.

הרגשה, מתוך אולי זאת, למנוע מנסים מפא״י ותיקי
 מתוך ואולי אישית, להם תזיק בטלביזיה הופעה כי

תפקידי בתוקף בטלביזיה, ממילא יופיעו הם כי הנחה,
למתחריו,ם. גם זו זכות להעניק כדאי לא וכי הם,

ה כל לדוברי לתת רבות דרישות הושמעו בינתיים
 להופעתם בדומה בטלביזיה, להופיע הזכות את סיעות

קצו בזמנים להופיע זכות מפלגה לכל יש (שם בראדיו
הטע אחת בחוק). שנקבע סדר לפי ערב־הבחירות, בים

 תעמולת בהוצאות ניכר לחיסכון יביא שהדבר נות:
הבחירות.

 סגן־שר־הפנים, זו לדרישה הצטרף השכוע
 בדרישה תמף גם הוא שלו. השר דעת על

 35ל- תעמולת־הבחירות תקופת את לקצר
כ מאורגנת מפלגתית הסעה ולאסור יום,
הקלפי. יום

 חוזרים היהודים
לצפוו־אפריהה

ה הסוכנות בי האשמות, של לגל צפה
 הזדמנות הבשילו ומדינת-ישראל יהודית

יהו שארית את ארצה להעלות היסטורית
צפודיאסריקח. די

יהו אלפי לצרפת ברחו למלחמת־ששת־הימים, סמור
 זעם. יעבור עד שם והמתינו ומתוניסיה, ממארוקו דים
 להעלות היה ניתן — החלטי באופן הסוכנות פעלה לו

 עדיפים, תנאים להם הובטחו לו בייחוד אלה, יהודים
אנגלו־סאכסיות. מארצות העלייה כלפי שנהוג כפי

 צפון־ יהודים של קרוביהם מכתבי אולם
 וה■ כישראל, נמצאים שבבר אפריקאיים,

 ה־ מחדלה עם יחד מר-גורלם, על קובלים
הכ היהודית, הסוכנות של מוחלט-בימעט

הכף. את ריעו
 לבתיהם ומארוקו תוניסיה יהודי רוב חוזרים עתה

 אחרים, יהודים אף אליהם שיצטרפו יתכן בצפון־אפריקה.
קודמות. בשנים אלו ארצות שנטשו

 נגד מצרים:
גרמניים מדענים

ל הרוצים מערכ-גרמניים מדענים ״יש
 לקבל לנו בדאי לא אבל - למצרים שוב

 הסאטירי השבועון השבוע הצהיר אותם,"
״רוז־אל-יוסף". המצרי
 הגרמניים המדענים מן חלק אחראי השבועון, לדעת

 כי מזכיר, השבועון מצרים. לתבוסת — במידת־מה —
ישראל. לטובת בריגול הואשמו מהם אחדים
 פנו הללו שהמדענים השבועון טוען כן

 מסרו הם, ביוזמתם בבון, ישראל לשגרירות
 במצרים, מחקרם על להם הידוע בל את
 לצורכי כה ושהו למדינת-ישראל נסעו ואף

ועבודה. מחקר

כבד צל
עבד-אל-נאצר על

 לבין השמאל כין המאבק של הכבד הצל
רק והולד. גובר כמצרים, נאצר, חסידי

 גודל על ידיעות מסתננות אט-אט, עתה,
 ברחבי נאצר, של תבוסנותו נגד המחאות

מצרים.
ובהפג בגינזה, שנערכו בהפגנות־ד,סטודנטים למשל:

המפגי קראו אליהם, שהצטרפו חלואן של הפועלים זות
 שנים 10 מזה במצרים נשמעו לא שכמותן סיסמות נים

מהן: אחדות ויותר.
 אנשי• נקבות, או גברים אתם ,,האם •

?״ נאצר
 פקודה תן אחראי, יא נאצר, ״יא •

האחראי!" את לתלות
פסק־דינף סאעדאט, יא אנוואר, ״יא •
 של הקל־יחסית לעונשם (בקשר !" אשה פסק הוא
נזשפט־קאהיר). נידוני

 שצעדו הסטודנטים מכולם לעשות הגדילו
 ״יא קראו: אשר להליופולים, קאהיר בין

 על חולשים היהודים מוג־לב, יא נאצר,
!״תעלת־סואץ

מ מאורגנת אלא ספונטאנית אינה תנועת־הסטודנטים
 ,55 בן לכימיה פרופסור העיקריים: ממארגניה אחד גבוה.
 השמאלית האופוזיציה ממנהיגי כאחד להתגלות העתיד

במצרים.

 יישלח מי
1 למערב-גרמניה

 להיות עומד בן־נתן, ארתור בבון, שגריר.ישראל גם
ארצה. מוחזר

 מי את החליט לא עדיין החוץ משרד
 אך בגרמניה בן־נתן של כמקומו למנות
 חברה למנהל יוצע זה תפקיד כי יתכן,

 בצה״ל, כאלוף־מישנה שימש אשר ידועה,
במלחמת-ששת-הימים.

 ארצה, - אבריאל
למשרד-ההוץ

 אכריאל, אהוד ברומא, ישראל שגריר
החוץ. משרד למנהל להתמנות עומד

המוצהרים, רפ״י מחברי היותו למרות אשר אבריאל,

 קיים מאיר, גולדה מע״י מזכירת של מנאמניה נשאר
מקורבים. יחסי־רעות עימד,

 אולם — במע״י בכיר תפקיד לאבריאל הציעה גולדה
 שר־החוץ את לשכנע מאיר גולדה מנסה עתה סירב. הוא
 את למנות שיסכים ראש־הממשלה, בעזרת אבן, אבא

ב יעמוד מנאמניה שאחד כדי משרדו, כמנהל אבריאל
זה. משרד ראש
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_____ 101ה־ אנשי
מילשטייו את יתבעו

 על המסתמכת לירות, אלף 50 סך על תביעת־פיצויים
 מבין שלושה על-ידי בקרוב תוגש וזרע, לשון חוק

 מיל״ אורי נגד — לשעבר 101 הקומנדו יחידת לוחמי
הצנחנים. מלחמות הספר מחבר שטיין,

 אשר הגירסזז על בספרו חזר לא שמילשטיין למרות
 את 101 אנשי רצחו לפיה — בהארץ בזמנו, פירסם,
ב הצהיר הוא — ביודעין חברון ליד הלבנוני הרופא
נקול־ישראל ובראיון )1592( הזה הטולט למערכת מכתב

 ראדיו־ הצהרה לאור זו. בגירסה עדיין מחזיק שהוא —
 תוך פיצויים ממילשטיין 101ד,־ אנשי תבעו זו, פונית
ימים. שבוע

ל מובן שהוא הודיע מצירו, מילשטיין,
 בנראה תוגש אשר משפטית, לתביעה לכת

 החיפאי עורד־הדין על-ידי הקרובים כימים
.101 איש כעצמו שהיה שמואל, ניסים

 איליו אפרים
? מיפעליו את יסגור

ב מיפעליו, את יסגור אילץ אפרים אם תופתע אל
 הביני הודעדה על לחץ להפעיל כדי הקרובים, שבועות
 —לאילין שתאפשר החלטה לקבל ד,מתמהמהת משרדית
אלפא־רומיאו. מדגם מכוניות הרכבת תעשיות

 מכוניות של גדול מלאי הצטבר בינתיים
 למרות בארץ, שונים כמקומות ״קונטסה",

 חכרת כמיגרשי המכונית. ייצור הפסקת
 ״אילין־תע־ מכוניות מפיצת ״קפריש",

 מכוניות ממתינות תל־אכיב, כאיזור שיות"
הופ לה שאין באבן רבות, "1300 ״קונטסה

כין♦
 רק כרגע, מייצרים, עצמם תעשיות—אילין מיפעלי

 עיסקת־ במיסגרת מיסחריות, מכוניות של מוגבל מספר
שבדרום־אמריקה. לקולומביה ייצוא

? בטכניון שביתה
לארכי כפאקולטה הסטודנטים שביתת
 בימים צפוייה שבחיפה, בטכניון טקטורה
 השביתה תתקיים לא אם גם - הקרובים
תלמי בל להבריז עומדים שעליה הכללית,

הטכניון. די
 שכר־ העלאת נגד מכוונת הכללית שהשביתה בעוד
לארכיטקטו הפאקולטד, תלמידי ישבתו בטכניון, הלימוד

ה בסמסטר קיבלו אותם הנמוכים, הציונים נגד רה
אחרון.

 הוכשלו הסטודנטים רוב כי סוענים, הסטודנטים בחוגי
 מירבי מספר לנפות יהיה שאפשר כדי מלאכותי, באופן

הפאקולטה. מן סטודנטים של
ב־ מעוניינים מורי־הפאקולטה כי טוענים, הסטודנטים

 של בואו לקראת רמת־התלמידים את להעלות כדי ניפוי,
 שיצטרף מדרום־אמריקה, מפורסם ארכיטקט חדש, דיקן

.1970 בשנת לפאקולטה

 אשכול :מלר״ז
הדו״ח על ידע
הממ בישיבת הבריז אשכול שלוי שעה
 הספיק לא עדיין בי שעבר, כשבוע שלה,
 תחנת-החשמל על ספורן כדו״ח לעיין

 שהדו״ח אשבול ידע בכר - ד׳ ״רדינג"
 את להצדיק לו שתאפשר בצורה מנוסח

תל-אביב. כאיזור התחנה של הקמתה
 אנשי על־ידי השבוע, שהועלתה, חדשה האשמה זוהי
מלר״ז,

 למען בממשלה, רוב לו שיהיה בטוח היה לא אשכול
 הדו״ח תוכן את מלר״ז, לדברי מסר, לכן התחנה. הקמת

זה. בעניין בסח בהם שרים לאותם רק


