
פר מיבצעי על וכן אחת, מודעה של במחיר עיתונים
הנ החליטה — לנותני־המודעות העיתונים, בשני סים
משלה. מיבצעי־פירסום על מעריב הלת

 — ביניהן הנהלת־סעריב, בישיבת הועלו הצעות מספר
 מחירי את דראסטי, באופן מסויימת, לתקופה להוריד

 רב מספר למפרסמים מודעות־חינם לתת או המודעות;
מודעות. של

 ה״ג׳רו- עם להתקשר הצעה הועלתה בן
ה כפולות מודעות ולפרסם פוסט", סלם

האנגלית. קוראי את גם מעניינות

אלומות בני

 התיירות משרד
בתי־מלון הקומה יוזם
מש לעניין עתה מנסה התיירות משרד

 רשת תיבנה לפיה מיוחדת, כתוכנית קיעים
 כארץ, שונים מקומות כשישה בתי־מלון של

אחת. הנהלה תחת
לתיי יציעו גבוה, סיוזג בעלי שיהיו אלה, בתי־מלון

 בתי־ ממחירי בהרבה זולים במחירים תנאי־דיור רים
 יזכו גם החדשים בתי־המלון בישראל. המקובלים המלון

הממשלה. של כספית לתמיכה

 הבא: השלב
 פלסטינית ממשלה

ישראל נגד
 ממשלה של הקמתה ישראל: נגד במאבק הבא השלב

ב כנראה, יהיה, מושבה שמקום גולה, פלסטינית
ביירות.

כ הקמתה, את המעככ היחידי הדבר
 עצמם, אירגוני־החכלה בין המאבק רגע:

פלס ממשלה חוסיין. המלך של והתנגדותו
בגדה. לריבונות בתביעתו תפגע טינית

 דיפלומאטית להכרה מייד תזכה הממשלה, תקום אם
 רוב של גם כי מאוד וייתכן ערב, מדינות רוב של

הדיפלו את יעמיד הדבר הקומוניסטי. הגוש מדינות
חדשים. חמורים אתגרים בפני הישראלית מטיה

 ישראלי לחץ
דונסוו הצהרת בעיקבות

 על עליון בדרג ישראלית דיפלומטית הסתערות צפויה
 צרכיה סיפוק את להבטיח במגמה — ג׳ונסון הנשיא

 כהונתו בתקופת עוד המדינה, של החיוניים הביטחוניים
הנוכחית.

 הסנטור אצל דיסקרטיים גישושים ייערכו בזמן בו
 בבחירות, הדמוקרטים מועמדות על הנאבק קנדי, רוברט
 אוהדים שאינם אישים מספר כולל צוזת־עוזריו ואשר

ישראל. את במיוחד
 אפשרי מינוי מפני חוששת ישראל אין

 כמועמד האמפרי, יוכרט סגן־הנשיא של
 - הנשיא לתפקיד הדמוקרטית המפלגה

 של ותיק תומך הוא האמפרי ויוברט מאחר
התמי מן ניכר חלק ויונק הציונית התנועה

יהודיים. מחוגים שלו הציבורית כה
 יהיה לנשיא, ייבחר אם כי היא, בישראל ההערכה

לישראל. נוח האמפרי
 בישראל רשמיים חוגים על המקובלת נוספת הנחה

 הרפובלי־ המפלגה של הכמעט־ודאי מועמדה כי היא,
 אף לנצח מסוגל איננו ניכסון, ריצ׳רד לנשיאות, קאית

הנוכחיים. הדמוקרטיים המועמדים מן אחד לא

 יסגרו האם
? ״משכית״ את

 עבודות-בית לפיתוח החברה של גרעונה
 הגברת עומדת כראשה אשר ״משבית",

 עד מתמיד. גדול השנה יהיה - דיין רות
 ועל החברה סגירת על שחושבים בך, בדי

חנויותיה. נעילת
 מאשימים החברה, שייכת לו משרד־העבודה, אנשי

 האחרונים, בחודשים משכית בהזנחת דיין הגברת את
ל הסיבה שזו טוענים ,לשר־ד,ביטחון בעלה הפך מאז

המצטבר. גדעון
ה משכית, של מסוגה לחברה דיין: הגברת טוענת

 להתחשב מבלי ומובטלות מובטלים לתעסוקת דואגת
 ממשרד־ הן גדולה, תמיכה מגיעה — המסחרי ברווח

 גם היא שמשכית מאחר ממשרד־התיירות, והן העבודה
לתיירים. גדול מוקד־משיכה

 יוצא ״מעריב״
למיתקפת־נגד

 וח־ אחרונות ידיעות הצהרון בין ההסכם בעיקבות
ה בשני קטנות מודעות פירסום כדבר הארץ, יומון

הרכוש את רוצים
 בפני והעומד הכינרת על המשקיף אלומות, משק בני
 משפטיות תביעות של שורה להגיש עומדים — פירוק

 בנסיון והקיבוצים, הקבוצות איחוד נגד אינדיבידואליות
המשק. של הרכוש את לקבל

 היותו בגלל שהתפרסם - הקיבוץ בני
 - ישי ואלחנן פרם שמעון של מישקם
 כך סתם להיזרק מובנים אינם בי הודיעו,
 שתהא מכלי - לרחוב
בכיסם. מצויה פרוטה

דור הם כי הודיעו, כן
 של הרכוש את למכור שים

 את ביניהם ולחלק המשק
תמורתו. של הכסף

 כמה לפני שלח האיחוד
 יוספטל סנטה את שבועות
לח אלומות בני את לשכנע

או — מתביעתם בהם זור
ב במקום נתקבלה היא לם

זעם. של עזה התפרצות

 הקישון 7נמ
י חופשי נמל

נפ במשרד-האוצר
 ההחלטה לאחרונה לה

 הקי• נמל את להפוך
 החופשי לנמל שון
ישראל. של

לאי תובא הקרוב בזמן
 פינחס תומך בה הצעה, שור

 ה־ נמל את להפוך ספיר,
 3,500 של ושטח — קישון
 לשטח — בסביבתו דונאם

 ניתן בו אכם־טריטוריאלי,
 חופשי, מיסחר לנהל יהיה
במטבע־חוץ. חופשי סחר וכן

 ה־ מנמל שייובא מה כל
כ ייחשב — לישראל קישון
ל שיישלח מד, וכל יבוא;

כייצוא. — שם

 שפירא משה חיים השר
יחסי־ציבור איש לוקוח

 האחרונה בעת החליט שפירא, משה חיים שר־הפנים,
 האפשר ככל רב מישקל בעלת ציבורית לדמות ליד,פך

אשכול. לוי לראש־הממשלה, נאמנות ולהוכיח —
חכ של בשירותיה משתמש אך שפירא

 אותו תנחה אשר ויחסי-ציבור, לפירסום רה
החדשה. הציבורית כדרכו

ראיון־לעיתונות, היה שפירא של הראשונים צעדיו בין
 בראש בן־גוריון את להעמיד דרש כי מכחיש הוא בו

 שפורסם דבר — מלחמת־ששת־הימים ערב הממשלה,
אז. להכחיש שפירא טרח לא ואותו המלחמה ערב

התיאו את לראשונה העלה אך שפירא
 מלחמת-ששת-ה- ערב ההמתנה, בי ריה,

היטב. ומחושבת מכוונת היתה ימים,

--------------------- " י ״ ״ ""

ש הבא חגריון |

במתכו ויופיע ערב־פסח גליון יהיה
 במרכזו עמודים. 44 — מוגדלת נת

 אורי של הגדולה הכתבה תעמוד
 סיכום־ביניים דיין: משה על אבנרי

כשר-בשחון כהונתו חודשי עשרת של

 פסל אבו אבא
שגרירים־בכוח שני

 מציאתם לקראת מוקדמים, בירורים מנהל משרד־החוץ
העומ ישראליים, שגרירים לשני ממלאי־מקום שני של
תפקידם. את לסיים דים

ב השגריר רמז, אהרון באלוך המדובר

ברומא. השגריר אבריאל, ובאהוד לונדון,
 הוצעו אשר בטחוני, עבר בעלי בכירים, פקידים שני

שר־החוץ. על־ידי אושרו לא — אלת לתפקידים

 מגייסת הסוכנות
הממשלה נגד מיליונרים

 ב־ האחרונים בימים עסוקים היהודית הסוכנות אנשי
 — המיליונרים ועידת במיסדרונות — מאמצי־שיכנוע

 של הגדולים מתורמיה כמה של תמיכתם לגייס על־מנת
ל — הכלכלית בוועידה המשתתפים היהודית, המגבית
 של טיפולה מתחום ענייני־הקליטה הוצאת נגד מאבקם

הסוכנות.
 היא עלייה קליטת :הסוכנות אנשי טענת
מ פחות לא יהדות-התפוצות, של עניינה

 ויהדות ומאחר ישראלי; עניין שהיא כפי
 ייתכן לא העיקרי, המימון בעול נושאת זו

 יהודי ממוסד הקליטה ענייני את להפקיע
כלבד. לממשלה ולהעכירם כללי,

שוב דוהר בג.
 בןיגור־ דויד של מחודשת לפעילות צפה

 ככתב, וחן הפומביות בהופעותיו הן יון,
העלייה. לעידוד לאומי למאמץ כמטיך

 העלייה לחידוש במאבק רואה בן-גוריון
 שאליה היחידה הציבורית המשימה את
להירתם. מוכן הוא


