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 להסתלק עלול צה׳׳ל
הצעדה מאירגוו

יבי השנה שנערכה ולקחי-הצעדה ייתכן
 את מעליו להסיר יבקש שצה״ל לכך או

הצעדה. אירגון של הנטל
 עשו״ הצעדה כי הצעדה, בסיום רמז שהרמטב״ל בעוד

 הגישה הרי העצמאות, יום מיצעד את להחליף ייה
 אירגון את למסור — היא עתה המסתמנת הכללית
אזרחי. גוף לידי הצעדה

כ הצעדה, שאירגון טוענים, צה״ל אנשי
 נטל מהווה כמדינה, ביום השוררים תנאים

 למצוא קשה שני מצד אולם וכספי. אירגוני
המו מיבצע לארגן המסוגל אזרחי גוך כיום

כנר הוא היחיד המועמד הצעדה. כמו ני
״הפועל". מרכז אה

עדייו — מתה לא רפ״י
 של האיחוד הסכם פי על לגמרי? מתה רפ״י האם
שהתפרקה. רשימת־פועלי־ישראל, יותר קיימת לא מע״י,
 המס־ מזבירות ממשיכה זאת, למרות אך

 קבוע. כאופן להתכנס לגה־שאיננה־קיימת
המתנ אלמוגי, יוסך הוא היחידי המחרים

 כמערך והדוגל מע״י, כתוך לסיעתיות גד
ה פרם, שמעון לחברו בניגוד מפ״ם, עם

כלום. לא או מלא איחוד דורש
התפו לידי יגיעו אלמוגי־פרס יחסי כי הנימנע, מן לא
החדשה. המפלגה מוסדות בתוך גלויה צצות

 - וירושלים הגדה
הסטרלינג בגוש

 האוצר של מטבע־חוץ אגף ובעיני — בריטניה בעיני
 בגוש׳ המערבית והגדה ירושלים נמצאות — הישראלי

בחו״ל. — כלומר הסטרלינג,
 של־ אצל ביררו הישראלי פקידי־האוצר
 מ־ אנגליה תסיר לא מדוע טונות-כריטניה

 ה־ את ובגדה כירושלים המבקרים נתיניה
 רשאים אשר אזרחיה, על החלות מיגבלות
למסע. סטרלינג לירות 65 רק בנכר להוציא

 ירושלים בסיפוח מכירה אינה ובריטניה מאחר — זאת
בגדה. ישראל ובשילטון

 מעכשיו, חיובית. היתה הבריטים תשובת
 להוציא כארץ המבקרים האנגלים יכולים

 להם, הנראה סכום כל - ובגדה בירושלים
אנגלי. כמטבע

 — הפלות נגד החוק
בקרוב יופעל

 שיוגשו פליליים משפטים של לשורה צפה
 הפלות שיבצעו הרופאים נגד הקרוב בעתיד

מלאכותיות.
ל והעביר חזר בן־זאב משה המשפטי היועץ הסיבה:
 קודמו, של הנחיותיו את המבטלת הנחייה פרקליטות

עליון. שופט כיום כהן, חיים
בשיט הכללית, התביעה תידרש ׳מעתה,

 עד המקובלת מהעלמת־העין לחדול תיות,
כאו מלאכותיות. הפלות ביצוע גדבר כה
 המשפטי היועץ גם הורה הזדמנות, תה

הומוסקסואלים. גם לדין ולהביא להחמיר
הע כה עד החדשות: ההנחיות של הכרחית תוצאה

מו לבית־חולים הפאציינטיות את הרופאים־המגרדים בירו

 בשעת־הגרידה. קל־שבקלים סיבוך של מיקרה בכל כר
 ה־ התנאים למחתרת, כולה תעשיית־הגרידה תרד עתה,

 וההסתייעות יעלו, המחירים ברמתם, ירדו סאניטאריים
תופסק. — בבתי־חולים

 תקדים ״אל-על״
סילוני־הענק ברכישת

 החברות אחת תהייה אל-על הלאומית חברת־התעופה
הענקיים. 2707בואינג־ במטוסי שיצוידו בעולם הראשונות

 האחרון הרגע עד שהתלבטה ״אל־על",
החלי אלה, מטוסים על האופציה ברכישת

 שלה המטוסים בתנועת הגידול בגלל - טה
ברכישתם. להקדים -

 להטסת טייסים בהכשרת להתחיל אל־על עומדת בקרוב
 הראשון המטוס את איש. 350 שיסיעו מטוסי־הענק

.1971ב־ לקבל מקווים

 השכונות על שחיפה המיפעל, מסוכני אהד
י הפיקטיביים. המכירה

 התיירות תתפתח
מדרום־אפריקה

 מדרום־אפ׳ התיירות בתנועת ניכר נידוי
הערוב. בזמן צפוי ראדץ ריקה

 החליטה אפריקה דרום של הלאומית חברת־התעופה
לישראל. טיסותיה מספר את להגביר

ב לשהות יובלו מדרום־אפריקה הנוסעים
 כדרכם שימשיכו לפני - סוף־שבוע ארץ

 מ־ הנוסעים רוב ללונדון. בעיקר לאירופה,
ישראל. דרך יעברו ללונדון דרום־אפריקה

הפכה ״אוחדה״
חוקר חושי

 הורה חושי, אבא חיפה, עיריית ראש
 להוכלתם אמבולנס נמצא לא מדוע לבדוק

ש כליל־הסדר, הזדונית ההצתה נפגעי של
).21—20 עמודים (ראה בחיפה השבוע אירעה

 מל־ נמנעו מגן־דויד־אדום שאנשי הטענה, גם הועלתה
מיקצועית. קנאות מתוך פרטיים, אמבולנסים הזעיק

בחקירה באנק מנהל

ל״הצלבנים״
ל בעבר שייכת שהיתר, אורורה, הישראלית המיכלית

 לאחר מישראל, סופית השבוע הפליגה סומרפין, חברת
להצלבנים. הוסב ששמה

 את קראו האונייה של החדשים בעליה
שהש אנשי־העסקים, שלושת שם על ♦טמה
 ממשלת נגד במאבק כוחם כל את קיעו

האונייה. על כבעלות לזכייה ישראל
 וג׳ון סלוצקים ויקטור טרנק, דה צ׳ארלס השלושה:

 ישראל ממשלת נגד שניהלו במשפט לאחרונה זכו סמית,
סומרפין. של השוזייציים הנושים עבור בלונדון,

זגב דרך \

 באמצעי■ חידושים
בדרכים בטיחות

ב כקרוב יוצב הידראולי מעקה־כטיחות
םדום-ערד. שבכביש הקטלני סיבוב

המכו להבטחת ביותר המודרניים האמצעים אחד זהו
מ־ בעוד הדוהרות: ניות
 מכונית עוצר רגיל עקה

ה־ — בחבטה מידרדרת
ה־ א־. אחת לא ה־רכת

בז־כעיר, ו&יגעת מכינית ג
המעקה —

הידראולי.
החב של פאטנט זהו

קריסטיאני־ הבריטית רה
היז־ראו־ מעקים נילסון.

ב יוזמנו נוספים לים
מע״ץ. על־ידי קרוב

המש בחקירת מרעישים גילויים צפויים
ה מיפעל של התמוטטותו בפרשת טרה

״תבור". טקסטיל
 ידועים, אנשי־כלכלה מספר של מעצרם צפוי זו בפרשה

 להתמוטטות הסיבות אחת כי בחקירה, שהתברר מאחר
באמ — לחו״ל מטבע של שיטתית הברחה היתד, המיפעל

 שיוצאה. הסחורה ערך צויין לא שבהם חשבונות, צעות
הפסיד. המיפעל בעוד בחו״ל, בבאנקים נצבר ההפרש

 מנהל של שמו גם הוזכר החקירה בעת
אד מובילים חוטי־החקירה לשעבר. באנק

המשטרה
נענתה

למבלים
 כתל־ המשטרה

לפ נענתה אביב
אי של רכות ניות
 הקהל וללחץ שים

המסע על ותקל -
והמועדונים. דות

 למצוא אפשר שוב
אח פתוחות, מסעדות1

ש !מועדונים אחת, רי
ה אחרי רוקדים בהם
שתיים. שעה

 נפל עתה לעת
 הדו־ למסע קורבן
 - והסגירות ח״ות

ש ״מאנדי׳ס״, רק
זמנית. נסגר

 :אחר עקיף קורבן
 פרדריקה, של הדיסקוטק

ש כל־כך, לגדוש שהפך
 פתח סגל, דוב בעליו,

נוספים. חדרים שני
 המיואש עצמו, סגל
 במוע־ המבקרים מגודש

 הופך כיצד רואה דונו,
ל שלו מועדון־היוקרד,

המוני. לונה־פרק מעין


