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ד התפטר — אשכול ״לוי
 בממשלה דווקא קשורים שאינם רבי־השפעה, חוגים

 לוי ראש־הממשלה, על לאחרונה לוחצים במפלגות, או
. החופשי״. ״מרצונו — מתפקידו שיפרוש אשכול,

 יותר חזקה ב״אישיות רוצים אלה חוגים
 המדיני המצב נופח הממשלה," בראשות

___ החמור. והביטחוני
 יכולה אינה ממשלת־אשכול כי החוגים, טוענים כן

 שממשלה שעה — ויתורים או נסיגות לעצמה להרשות
 ולעשות להחליט מסוגלת למשל, דיין, משה בראשות

זאת.
מצי תתפטר, שממשלת־אשבול במיקרה

 אבא את :לתפקידי־מישנה חוגים אותם עים
 אלון, יגאד ואת ;ראש־ממשלה בסגן אבן,

בשר-חוץ.

 רבים מהגרים
מרצועת־עזה

 תיתגן עונת־ההדרים, סיום התקרב עם
 הערכית תנועת־ההגירה של ניכרת הגברה

 ישראל לגבולות מחוץ אל - מרצועת־עזה
 יש אליה המערבית, הגדה ודרך והשטחים,

חופשית. גישה הרצועה לתושבי
עו ובעבודות בקטיף עובדים ברצועה המועסקים רוב
הערבית. בפרדסנות הקשורות אחרות, נתיות

1 גולדמו במקוום גולדה
 כמחליפתו תוצע מע״י, מזכירת מאיר, שגולדה ייתכן

 הציונית ההסתדרות לנשיאת גולדמן, נחום הד״ר של
העולמית.
 ש■ שונות, בהזדמנויות בבר, רמזה גולדה

 מישרה לקבל להצעה כחיוב נענית היתה
 במפלגת נערכים עתה לה. הוצעה לו - זו

זו. תוכנית סביב אישיים בירורים העבודה

עזה ליד נפט יחפשו
 להתחיל הקרוב בזמן מתעתדת לפידות חברת־הנפט
 רצו־ ליד שמלפני־המלחמה, ישראל בשטח בחיפושי־נפט,

עת־עזה.
לחלץ. שמדרום לשטחים היא הכוונה

 בחלץ המצוי שדה־הנפט מתמשך גיאולוגים, דעת לפי
לאי ניסיון קידוחי לערוך ניתן לא כה עד דרומה. —

ביטחונית. מבחינה בעיקר זו, תחזית שור
 של מלוא־היקפו את לגלות יהיה שניתן מקווים עתה

שדה־חלץ.

 מאירופה אינטלקטואלים
בסוריה הכורדים למען

 כקול* יצאו אירופיים אנשי־רוח של שורה
שהממש מעשי־הדיכוי נגד - תלוי!? קורא

הכור נגד לאחרונה, מפעילה, הסורית לה
בסוריה. החיים דים

 הכורדים מנהיג את ועינו הסורים כלאו השאר בין
 צאברי .1966 קייץ מאז בצינוק היושב צאברי, עותמן

 סוריה. של הדמוקראטית הכורדית המפלגה מנהיג הוא
לחוק. מחוץ אל שהוצאה

 מעש- מיותר הסורית הנתינות נשללה בן
 ,,חגורה והוקמה בורדים איברים רת־אלפים

 קארא־ כחכל העיראקי, הגבול ליד ערבית"
 זה, כהבל מבתיהם, גורשו הכורדים צ׳ק.

בדווים. שליטי־דמשק יישבו ובמקומם
 רודינ־ מקסים הפרופסור המינשר: על החותמים בין

 דומיניק הכומר בצרפת; אנטי־ציוני יהודי מיזרחן סון,
 בוראטי גוסטאבו הד״ר מבלגיה; פרם־נובל, חתן פיר,

מאיטליה.

 למוקד ליהפך היה עלול שחותם זקני־מפ״ם, ושאר יערי
למע״י. פנימית אופוזיציה של

הדלפות על חקירה
 ביחד, יושבים אנשי-צמרת כששני ״אפילו
 לוי קבל זה!" על הדלפה למנוע אי-אפשר

 צמרת־ בישיכת שעבר, כשבוע אשבול,
מפא״י.
 לעיתונאי שנמסרו הדלפות על במיוחד רתח אשכול

 האפס, שמת לקראת בספרו אור ושראו נקדימון, שלמה
ממשלת־הליכוד־הלאומי. הוקמה כיצד המתאר

 ״נקדי־ ספיר: פינחס שר־האוצר, תירץ ישיבה באותה
 שמעון קיבל לכן קודם שבוע סביבי.״ ריחרח פשוט מון
 1ד,־ מן בן־גוריון, דויד לבין בינו שההתכתבות פרם

 אור היא אף ראתה — בסוד נשמרה אשר ,1967 ביוני
ספר. באותו
 אנשי־מע״י על־ידי מקבילות, חקירות מתנהלות עתה

לנקדימון? הדליף מי — הסוגייה לבירור ואנשי־גח״ל,

 יסיע ״אגד״
חינם — חיילים

חב לבין משרד-הביטחון כין הסבם ייתכן
 חברת־האוטוכופים תקבל לפיו ״אגד״, רת

הביט משרד מטעם הקצבה הבינעירונית
 בארץ חייל בל תמורתה, ותסיע, - חון

אין־בסף. חינם
 עם מייד אבנרי, אורי ח״כ על־ידי הועלתה זו דרישה

לכנסת. בחירתו

 מפרסמים של קארטל
בקולנוע

 על תלונה הוגשה למועצת־הקארטלים
 קארטל במינו: מיוחד מסוג קארטל קיום

בכתי־הקולנוע. המפרסמים
שהת ויאה־נאה, שפט חברות־פירסום, לשתי הכוונה

 ברובם הפירסום את בידיהן והמרכזות מכבר, לא אחדו
בארץ. בתי־הקולנוע של המכריע

ת של שבוע  היה 19ה״ השנה של האחרון השבועהפגנו
 אנשי צעדו בחיפה הפגנות. של שבוע

 לאלף קרוב לה יש בי שהראתה עצובה, הפגנה מק״י ערכה בתל״אביב רק״ח.
 את בעיקר שתקפו ברזות נשאו הם קשישים. כולם כימעט אבל — נאמנים

 הפגינו מכן לאחר המדינה. של הרשמית ההסברה ברוח ברית״חמועצות,
 נגד באיחור, קצת אחרות, שמאליות קבוצות וחברי רק״ח אנשי במאתיים

במאה עם התנגשו בתל־אביב, האמריקאית השגרירות בפני ויאט־נאם, מלחמת

במה פוזרו !״),לעזאזל קומוניסטים — ״אל־אל״ישראל :(שקראו עוברים־ושבים
סטו קבוצת של דומה הפגנה פוזרה בחיפה מימין). (תמונה המשטרה על־ידי רה

 אספקט הדיקן. של בשמו כוזב שימוש תוך למשטרה קראו כשחבריהם דנטים,
 חמיצעד נגד בירושלים נכבדות ערביות נשים להפגנת היתה יותר חשוב בינלאומי
 שהמשטרה למרות נחבלו, נשים כמה המשטרה. על-ידי ,בכוח שפוזרה והטיפוח,

 לשעבר, הירדני שר-הבטחון של ובתו אשתו :הנפגעות בין באלות. השתמשה לא
ידוע. רופא של אשתו אל-חודה, הודה את דוחף שוטר משמאל: נוסייבה. אנוור

 יצעד צה״ל
חדשות בנעליים

 צה״ל חיילי לבל ינופקו הקרוב בעתיד
 משתמשים בו הסוג מן חדש, מדגם נעליים

כוויאט־נאם. האמריקאי הצבא חיילי
 לייצור האמריקאי הפאטנט את שרכש המגפר, מיפעל

צה״ל. עבור בייצורן החל כבר כאלה, נעליים

 תסגור מפ״ם
? ״חותם״ את

ה ♦טל סגירתו את שוקלת צמרת־מפ״ם
 המישמרת את המשק!? ״חותם", ביטאון

ה השמאלי האג!? ואת העירונית הצעירה
המאוחדת. הפועלים מפלגת של מתון

מאיר חוששים מע״י, עם מערך על ההחלטה לאחר

 הפועל-ת״א כדורגלני
מנהלם התפטרות יתבעו
 כנראה עומדים תל-אכיב הפועל כדורגלני

ה מחלקת יו״ר של התפטרותו את לתבוע
אבני. מיכאל בהפועל־ת״א, כדורגל

ובעי בפומבי הקבוצה מכדורגלני שניים האשים אבני
 מכבי־שעריים. נגד שלהם משחק־ליגה במכירת תונות
להאשמותיו. הוכחות למצוא הצליח לא הודעתו, למרות


