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 אמריקאי לחץ
ישראל על

 שהיא והדרישה ישראל, על האמריקאי הלחץ התגברות
 לדחיית הסיבות היו לחוסיין, ממשיים ויתורים תוותר

הממשלה. של השבועית ישיבתה
 כתוף התייעצות לאפשר נועדה הדחייה

ממ של הסיעות יתר ובין העבודה סיעת
הלאומי. הליכוד שלת

 דרישת על לדבר מרבים הרשמיים שהפירסומים בעוד
 רואים מנפיר, האי את לסעודיה להחזיר ארצות־הברית

 לחצם עיקר מישנית. בעייה סנפיר בשאלת האמריקאים
לירדן. ויתורים לכיוון הוא

בישר עתה המבקרת בכירה, ישראלית אישיות לדעת
 ג׳וד הנשיא של פומבית התבטאות בקרוב צפוייה אל,
השלום. למען ממשי משהו לעשות לישראל שיקרא סון,

באילת הפגנות
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 הפגנה אלה בימים מארגנים באילת אזרחים מספר
 תיערך ואשר העיר, מתושבי מאות ישתתפו בה גדולה,

בירושלים. ראש־הממשלה משרד ליד
 שמאז כ!־ על ממורמרים אילת תושבי

 כל ובי עירב, מוזנחת מלחמת־ששת־הימים
ה לטובת נידהו העיר לפיתוח התוכניות

ירושלים. מיזרח לפיתוח תוכניות
הפועלים, מועצת מזכיר ביניהם בעיר, רבים תושבים

 תושבי של המונית נטישה יארגנו כי מאיימים אף
 הממשלתיים המשרדים מדיניות תשתנה לא באם אילת

,אילת. כלפי השונים

מלחי על שני ספר
 אלה בימים להיכתב עומד מלחי משפט על חדש ספר
בארץ. ידוע בתי־משפט כתב על־ידי

 אשר — עצמו מלחי אליעזר השופט מצד באה היוזמה
ה את לגלות הספר, את לכתוב עיתונאי לאותו הציע
 בסוד שנשמרו גילויים כולל — המשפט על כולה אמת

 נכתב המשפט, לאחר אור שראה אחר, וספר מאחר —
מלחי. אליעזר השופט של לרוחו שלא

הציוני רהיחרנגרס ב.ג.
הקונ מהנהלת פינקוס, לישראל פנה בן־גוריון דויד

 מליאת בפני להופיע אישורו וקיבל העולמי, הציוני גרס
 חבר־הקונגרס שאינו למרות — העולמי הציוני הקונגרס

הציונית. ההסתדרות חבר לא ואף
עלייה. ענייני על מרכזי נאום ינאם ביג׳י

 זה בנאום בן־גוריון של העיקרית דרישתו
הקלי ענייני של מוחלטת הוצאה ז תהיה

 לשינוי וקריאה היהודית, הסוכנות מידי טה
הציונית. כהסתדרות ערכים

 נעלם איבצו
הלילי הנוף מו

 ומשטרת תל-אביב העיר אבות בי נראה
 בנגד הציבורי המסע מן נבהלו תל־אכיב
הצפו הנפה מפקד איבצן, אריה סגן־ניצב

תל-אביב. מחוז במשטרת נית
 רבינו־ יהושוע סגן־ראש־העיר, של הודעתו בעיקבות

 מקומות־השעשועים פתיחת את תתיר העירייה כי ביץ,
 העיקרי הלוחם אף נעלם חצות, אחר שתיים שעה עד

חודש. של לסיור לחו״ל, איבצן, אריה הבידור, במקומות
 בי להישבע מוכן אינו במשטרה איש
 הנפה כמפקד לתפקידו יוחזר אומנם איבצן

סיורו. בתום הצפונית,

 אלקטרוניות זרועות
בארץ ייוציו

ב הנימצא <-0גפי. מלאכותיות לגפיים בית־החרושת
 בישראל בקרוב לייצר עומד משרד־הביטחון, בעלות
אלקטרוניות. מלאכותיות זרועות

בגרמנ שפותחו האלקטרוניות, הזרועות
 אפשרויות לקטועי־זרועות מאפשרות יה,

 הזרועות מאשר רחבות יותר הרבה הפעלה
הקיימות. המלאכותיות

 המדינות אחת ישראל תהיה זה, בייצור יוחל כאשר
הפרוטזות, ייצור בתחום בעולם ביותר המתקדמות

 להשתמש מוסיפים
ב,.תאלידומיד״

 תרופת-ה- של ושיווקה שייצורה למרות
 הופסק ח״תאלידומיד״, הרות, לנשים פלא
 שהיא שהסתבר אחרי שנים, שש לפני כבר

 — בילודים מיפלצתיים לעיוותים גורמת
להשת ממשיכים עדיין בארץ שגם נראה

בה. מש
 בדרבים כאן ומשווקת מגיעה התרופה

 ב- שנרשם האחרון המיקרה בלתי־ידועות.
כתוצאה מעוותת שנולדה ילדה של ארץ,

 אירע אמה, על-ידי ב״תאלידומיד" משימוש
שנתיים. לפני ככר

 בעד הצעירים
לורדים בית
ל להציע החליטה מע״י שהנהלת אחרי

סי הצעת את סדר-יומה מעל להסיר כנסת
 הקמת בדבר חדש״ כוח - הזה ״העולם עת

ית הלורדים), (בית זקני־האומה מועצת
 מתן בדבר מאבק ככנסת מע״י בסיעת לקח

הסיעה. לחברי זה בנושא הצבעה חופש
 להצביע מתכוננים מע״י של הצעירים החברים רוב

חופש־ההצבעה. יינתן באם המועצה, הקמת בעד
 במפלגות גם להתהולל עשוי דומה מאכק
 והוותיקים הצעירים הח״כים כין אחרות
שבהן.

רופאים נגד כפייה חוק
 מוכנה שאיננה הכללית, קופת־החולים של בלחצה

ש ההטבות מלוא את בספר המשרתים לרופאים לשלם
 שר־הבריאות, עומד הרפואית, ההסתדרות עבורם דורשת
 לענייני־ ועדת־השרים שולחן על להניח ברזילי, ישראל
פקול בוגר כל שתחייב — דרקונית חוק הצעת חקיקה

התמחותו. במיסנרת בספר, שנתיים לשרת לרפואה טה
שנ למשך למעשה ניתוקו הדכר: פירוש

 רמתו של ניכרת והורדה מכית-חולים תיים
המיקצועית.

 על לימודיהם תחילת לפני יוחתמו לרפואה סטודנטים
 במשכורת היינו, בתנאי־מתמחים. בספר, לשרת הסכמתם

זעומה.
 הוא זה חוק בזכות קופת־חולים שתחסוך הסכום

לשנה. לירות מיליון מחצי פחות

 האוזנר גדעון
וביטחון חוץ לוועדת

 לכין העבודה סיעת בין הסדר מתבשל
 ה־ יקבלו לפיו העצמאיים, הליברלים סיעת

 מבלי וביטחון, חוץ בוועדת נציגות ל״ע
 העבודה, לסיעת שעבר הררי, יזהר שח״כ
ביסאו. על לוותר ייאלץ

 על סיעת־העבודה של אחר חבר יוותר זה הסדר לפי
 הל״ע• כנציג האוזנר, גדעון עו״ד ייכנס ולוועדה מקומו

 הסיבות אחת היו להררי האוזנר בין המתוחים היחסים
מסיעתו. לפרוש הררי את שהניעו

המפלגות מס נגד
 ״את״א", כסיגנון חדשה, עממית תנועה

האקדמ חוגי כקרב אלה בימים מתארגנת
מאח החיה הרוח מע״י. של הצעירים אים
 לשעבר עיתונאי ),37( גפן אהרון הוא ריה

ציבור. ליחסי משגשג משרד כעל וכיום
 מפלגתיו) למשמעת זקוק אינו ,איש־ד,מנגנון אינו גפן

 פינחס של דוברו בזמנו שימש הוא פרנסה. לצורכי
ש הצוות על נימנה ׳,59 של הבחירות במערכת ספיר

 אשדוד של הרפ״יסטי במעוז מוחץ ניצחון למערך הנחיל
האחרונות. בבחירות
 נמנע דרך־קבע, מיסים ומשלם נאמן מפלגה כאיש

 האמין למשפחה, מחוץ יים ציבוו מפולמוסים כה עד גפן
 כחבר אך בבית. לכבס יש המלוכלכת הכביסה את כי

 שאינם אלה על כפיית־המס נגד התקומם — הסתדרות
לשלם. רוצים

 כ- של הכורה ראשון, כשלב אירגן, הוא
ה אל פנה ממפלגתו, צעירים אקדמאים 30

 שלא בתביעה יחד גם אלון יגאל ואל ציבור
 להקים אלא הכפייתי החוק את להעכיר
ה מבקר של בפיקוחו ממלכתית מיסגרת
וחלו מיסי־החבר גביית את שתרכז מדינה,

הנאותה. קתם
הזד מסע הציכורי: כמסע הבא השלב

פרו חתימות עם המפלגה חברי כין הות
 וכל בעיתונים מודעות ואנשי-רוח, פסורים

הבדוקים. הסממנים ■שאר


