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בדרגה העלאות יום
 פר־ בו הלועזי התאריך ביוני, 5ה־ בי אם

 רשמית יצויין לא מלחמת־ששת־הימים, צה
מעמ שינוי על יפריזו בו היום זה יהיה -

שונים. בכירים אישים של דם
פעי לרגל ובתפקיד, בדרגה העלאה יקבלו אלה אישים

מלחמת־ששת־הימים. בעת לותם

בגיו נגד באדר
 הלוחצים מראשי הוא באדר, יוחנן הד״ר גח״ל ח״ב

 שיש סבור בגין מנחם השר בעוד הממשלה. לעזיבת
 ניתן עוד כל בממשלת־הליכוד־הלאומי, לשבת להמשיך

 רואה המוחזקים, השטחים בעניין קבלת־החלטה לעכב
גח״ל. של לאינטרס כמזיקה בממשלה הישיבה את באדר

 בממש־ המשך־ההשתתפות מביא לדעתו,
 החופשי". ל״מרכז פוליטי רווח לת־הליכוד

 לעזוב גח״ל תיאלץ שממילא סכור באדר
 הבחי־ לפני עוד תורה, כשזו הממשלה את
 כלתי־ למשא־ומתן כניסה על לכנסת, רות

יארינג. באמצעות הערכים, עם ישיר
 ספיר, יוסף גם בגין. בהשקפת תומך בן־אליעזר ח״ב

 ולהשתתף להמשיך שיש בדעה הם הליברלים, ומנהיגי
בממשלת־הליכוד.

יתפייסו ריערי בדגוריוו
 כן-גור־ דויד בין היחסים החרפת לעומת

 רקע על גלילי, ישראל שר־ההסכרה לבין יון
להת לצפות יש ביניהם, ההאשמות חילופי
 הקשיש מפ״ם מנהיג לבין ביג׳י בין פייסות

יערי. מאיר
 ש־ דברים על השניים, בין הדדיות האשמות לאחר

 מתכוון שנים, עשרות לפני הציוניים בקונגרסים ארעו
 כצעד שייראה ומנומק ארוך מכתב ליערי לשלוח ביג׳י

יערי. כלפי פיוס של

 במפ״ס הערבית המחלקוה
בהנהגה מתמרדת

ה המחלקה כין לפרוץ עומד גלוי פיכסוך
לא המפלגה, הנהגת לבין במפ״ם, ערבית

 שבועון־ את לסגור החליטה שההנהגה חר
 כטענה - מירסאד״ ״אל בערבית, מפ״ם

תקציביים. גרעונות של
 הסיבה כי טוענים, במפ״ם הערבית המחלקה אנשי

 על־ידי שהופעל הלחץ היא ביטאונם לסגירת האמיתית
 בעיתון רבות שכתבות לאחר שרי־מפ״ם, על הממשלה

בקואליציה. מפ״ם של ישיבתה את תואמות אינן זה
 סיוע לקבל עשוי הערבית המחלקה מרד

צעירי-מפ״ם. של חוגים מצד

 הושמעה לא מדוע
המקוורית המדינה הכרזת

 בקול־ שהושמעה מדינת־ישראל, של הקמתה הכרזת
 בשדה־ מחדש, הוקלטה בן־גוריון, דויד על־ידי ישראל

 לשלם רק לא סירבו ששירותי־השידור משום — בוקר
 אף אלא המקורית, ההקלטה על לבעלי־הקופירייט תשלום

ההיסטורי. המעמד את שהקליטו אלה הם מי לציין
 הקליטו אשר ובנו, אב הלינגר, מהנדסי־הקול אלה היו

 בן־ הכרזת את התל־אביבי, במוזיאון עצמם, על־דעת
.1948 במאי 15מה־ גוריון,

 הפירמה כעל הלינגר, המהנדס של כנו
 מוכן היה דוקטור״, ״ראדיו התל־אביבית

כ - ל״קול-ישראל" ההקלטה את למסור
לפ או בעיתונות, מודעה שתפורסם תנאי
 זכות• או - זכות־היוצרים תשודר חות

 גלי מעל שלהם-כיום-העצמאות הראשונים
האתר.

 בן־ את להטריד העדיפה לכך, סירבה רשות־השידור
מחדש. ההכרזה את להקליט בשדה־בוקר, גוריון

 האמפרי יוברט
? בישראל יבהר

יב האמפרי, יוברט ארצות־הברית, נשיא שסגן ייתכן
לנשי מועמד מינוי על שיוחלט לפני עוד בישראל קר

הדמוקרטית. המפלגה מטעם ארצות־הברית אות
 של ממקורביו בארה״ב, ציוניים מנהיגים
 - כישראל לבקר עליו לוחצים האמפרי,

היהו הדמוקרטים קולות לרכישת כצעד
 בעד כחלקם נוטים זה כשלב אשר דיים,
 יספק לפיה הצהרתו, בזכות - קנדי בובי

ל ייבחר באם לישראל ״פאנטום" מטוסי
נשיא.

עלייה לקליטת רשות
 להקים מע״י בצמרת החלטה התגבשה

 שתרוקן לקליטת־עלייה, ממלכתית ראשות
 היהודית הסוכנות של מחלקת-הקליטה את

סמכויותיה. מעיקר
ה של הראשונית קליטתם רק תישאר הסוכנות בידי
 כל הראשונים. בימים בהם הטיפול כלומר, — עולים
ממלכתית. לרשות יועברו הקליטה תפקידי שאר

 הגוף לראשות הרציניים המועמדים אחד
את התנה ליוכה אליאב. ליוכה הוא החדש

 סביב שערורייה
פיהטיבי מיכרז
 שערורייה להשתקת קדחתניים מאמצים

ה עסקני על*ידי נעשים התקנים" ב״מכון
מכון.

 פיקטיבי, מיכרז פורסם כאשר קמה, סערת־הרוחות
 הישראלי, התקנים מכון מנהל מישרת את למלא כדי

 — לגימלאות הפורש הדם, פייבל המהנדס של במקומו
 למישנה־ הובטחה כבר שהמישרה לכל ברור שהיה שעה

גילת. אהרון והתעשייה, המיסחר מישרד מנכ״ל

 הכנות זמן־מה, מזה עושה, כבר גילת
ה עובדי החדש. לתפקיד לכניסתו מעשיות

ש ההבטחה ועל - בך על כועסים מכון
 בקשר הדם, פייבל הפורש, למנהל ניתנה

 בולל כלתי-מקוכלות, הטבות של לסידרה
ש הצמוד הרבב כמקום קבוע חודשי מענק
ממנו. יילקח

 הגדה שוטרי
העלאה מבקושים

 הערכיים השוטרים בין המשכורות פער
 הערביים השוטרים לבין המערבית בגדה

כפ לדיון לעלות עשוי המיזרחית בירושלים
הממשלה. ני

מש ירדן, במשטרת בעבר ששירתו הגדה, שוטרי בעוד
 ה־ ירושלים שוטרי מקבלים לחודש, לירות 250כ־ תכרים

 — ישראל משטרת של מדים כבר הלובשים מיזרחית,
לחודש. לירות 600כ־

כדרי לשר-המשטרה פנו בגדה השוטרים
 חבריהם של לזו משכורתם את להשוות שה

בירושלים.

 המלחמה תתחדש
לזוטובוסים ״דו״ ביו

האוטובו שחברת וחטימת־הכבישים ההטרדות המאבק,
 בקווים וזוטובוסים מוניות נגד הפעילה דן הציבורית סים

להתחדש. עשויים — בתל־אביב 5ו־ 4
 את אלה, כימים מחזירים, בעלי־המוניות

 עלי־ידי שנחברו כנזץ, המונעים הזוטובוסים
 זוטוכוסים שקיבלו שעה - אנגלית חכרה

מנועי־דיזל. כעלי חדשים,

1 בישראל פנינים ייצור
 מפקד עומד שבראשה והאגמים, הימים לחקר הרשות
 ליזום עומדת בן־נון, יוחאי האלוף לשעבר, חיל־הים

כלכליות. למטרות הים לניצול ניסויים של שורה
 בים, חקלאיים גידולים של לניסוי נוסף
האח ביקורו בעיקבות - הרשות מתכננת

 של ניסוי - ביפאן בן־נון האלוף של רון
השרו פלסטיק בריכות כתוך דגי*ים גידול

עצמו. כים יות
 צדפות גידול של האפשרויות את יבדוק נוסף ניסוי

פנינים. ייצור פה לפתח על־מנת מלאכותיות, בבריכות

סמ של מדוייקת כהגדרה התפקיד קבלת
מתוכ התפקיד הרקת את שתמנע כויותיו,

הפוליטית. הקונסטלציה שינוי במיקרה נו,

 גם הרחובות, לאורך להסתובב אוטובוסים יאפשר זה
 כן יירדו. והוצאותיהם מאחר נוסעים, של מועט במספר
זוטובוסים. של יותר רב מספר לקבל המוניות עשויות

בפרוכוקאציות. עכשיו ככר מאיימת ״דן"




