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מבירות-ערב. באחת רוב
 בהקמתה דוגל כזאת משלחת להרכיב המבקשים רוב

עצמאית. פלסטינית מדינה של

 איסור לקראת
בדינארים סחר

 שהוברר לאחר — ירדני במטבע הסחר כליל ייאסר
 עויי־ פעולות למימון משמש שהדינאר ספק לכל מעל
המוחזקים. בשטחים הישראלי לשילטון־הכיבוש נות

 או בשטחים היושבים מאנשים למנוע מנסים כן
והפקד ממון, מגבולות־הארץ להוציא אותם, הנוטשים

בעמאן. בבאנקים תו

 בענן? מורים אלפים כארבעת של עודף צפוי
זה.

 אלה בימים המסיימים ומורות, מורים 3300 — מזה
ולגננות. למורים הסמינאר את

 אלא מישרות, מהיעדר נובע אינו העודף
 והמורות המורים מאוד שרבים העובדה מן

 ומסרבים - לגימלאות לצאת צריכים שהיו
הקבוע. כגיל זאת לעשות

 הפגנה עוד
טועמה לחליל

? הפגנות-מהלטים
הקי התנועות בין לפרוץ עומד םיבסוך

 מימון כשאלת מישרד־האוצר, לבין בוציות
ביישובי־ספר. מיקלטים בניית

 במשקים הביטחונית הבנייה מימון הקיים ההסדר לפי
 מישרד־הביט־ מישרד־האוצר, בין בשתה שווה מתחלק

הבנייה. מתבצעת בו והמשק חון
 העול על שנוסף העובדה, על חולקים המשקים אנשי

ב גם להשתתף אותם מאלצים היום־יומי הביטחוני
 תישא שהממשלה ודורשים הבנייה מהוצאות שליש

ההוצאות. במלוא

מיר אלנבי לגשר הבאים כל מעתה, לכן,
 ישראלי. בכסף יוחלף הירדני כספם - דן
 ובארצות־ בירדן המבקרים על גם חל זה

 שילטונות-ישראל. בהסכמת אחרות ערב
חתר פעילות מימון לבלום מקווים כף רק

 המלך״ נאמני ל״בל שילומים ומתן נית
114**0.* .*׳ בגדה.

— השפע למרות

 טועמה, חליל של לעידודו מקורית הפגנה לעוד צפה
 אירגון לחבר מחסה במתן שהורשע הערבי הסטודנט

 בית־הדין בפני השבוע, יישמע, עירעורו ואשר עויין,
הגבוה. הצבאי
 חבריו של הראשונה הפגנת־האהדה גם
בא וערבים יהודים סטודנטים טועמה, של
יהו נערה שיגרו הם מקורית: היתה חד,
 - הצבאי לבית-המישפט זר־פרחים עם דיה
לנע צרורות צרות גרם סערה, שעורר דבר
ה הימניים בחוגים מסע־הסתה ועורר רה

קיצוניים.
 אנשי" מאיימים דעתם, את שיניח הסדר יימצא לא אם
אבטלה צפוייהולהפגין. העירה לבוא הספר

ישבות פ.ק!.או.
 קברניטי• של האופטימית התחזית למרות
מח אבטלה צפוייה הישראליים, הכלכלה

והולכת. מירה
בקרוב. לשוק־מחפשי־העבודה, ייזרקו פועלים מאות

 שר־האוצר
בית־חולים נגד

 הממלכתי הפולני הבאנק ״פ.ק.או.״, באנק
 פולין של האחרונה הרישמית והנציגות
 יצמצם היחסיס, ניתוק לאחר בישראל,
פה. עסקיו את בהדרגה
 כימעט הושבת הארצות שתי בין המיסחר הסיבה:

 וחלק תעסוקה כימעט אין בישראל הבאנק לצוות כליל.
יסע. מהם ניכר

 את לציין בפאריס מרכז־הבאנק פסק כבר בינתיים
 בקונטרסי־הפיר־ (ישראל) תל־אביב הסניף של קיומו
.1936ב״ בישראל, נוסד, אשר — הבאנק של סומת

 סופית אותו לסגור תחליט שהנהלתו אפשרות קיימת
שנה. 33 אחרי —

 השיל■ שוקלים הגוברת האבטלה לבלימת
 השטחים מן עובדים העסקת איסור טונות

בישראל. - המוחזקים
 מטעם הפגנות־זעם של שלימה לשורה צפה שני, מצד

החדשים. המובטלים

יפוטרו מורים מארת
ההוראה. ענף האבטלה: תיגבר בו אחר שטח
הקרובה, עונת-הלימודים התחדש עם

 פנחס שר-האוצר, של הישירה התערבותו
 יקטין שמישרד-הכריאות לכך תגרום ספיר,

 בבית־החולים תמיכתו את ניכרת במידה
״תל-השומר".

 בית־ מנהל לגייס הצליח אותם הכספים ספיר: טוען
 ב־ אישים התרמת על־ידי שיבא, הפרופסור החולים,

 תל־השומר לבית־החולים שיש לכך גורמים — חו״ל
 בתי' של זה עם קנה־מידה בשום עולה שאינו מימון
אחרים. חולים

 נמסר, ״תל-השומר״ כית־החולים מחוגי
 איומו את שר־האוצר יממש שאם שני, מצד

כמקום. אחדות מחלקות ישביתו -

 אלימות להראת
המרכזית בתחנה
ה למניעת פעולות של שורה בעיקבות

 בתל״ המרכזית התחנה בשטח רוכלות
שם. אלימות להתפרצויות צפה - אביב

 מעבר־ מורכב המנושלים הרוכלים מן חלק הסיבה:
 היו כבר שיקומם. את ברוכלות שמצאו יינים־לשעבר

 כשפקחים אחרים, ומעשי־אלימות מכות של מיקרים
 ולמוכרי־סטיי־ לרוכלים דו״חות לרשום ניסו עירוניים

קים.

 — פרטיים שידורים
בטלוויזיה

אירו עשרות יום־יום, מסריטים, כבר צודתי־טלוזיזיה
 שידו־ את לראות זכה טרם הרחב הקהל אך — עים

ריהם.
 במעגל־טלוויזיה מוקרנות, אלו תוכניות

חו שם בירושלים, באולפני-השידור סגור,
 והצוותים עורכי-השירותים כתוכנית זים
הכללית. הטלוויזיה של

 מוסרטת, למהדורת־חדשות הרקע את להכין הכוונה:
הט של התקינה הפעלתה עם ביומו, יום מדי שתופק
יולי. בחודש עוד אולי הכללית, לוויזיה

 לוועידה פלסטינים
;כלל-ערבית

המוח בשטחים ונפבדים עסקנים עשרות
עצ לבין בינם אלה, בימים מבררים זקים,

 האפשרות את שילטונות-ישראל, ועם מם
 שתשתתף - פלסטינית משלחת להרכיב
בק־ להתבנם העומדת כלל־ערכית בוועידה

 בניו■ שצולם כפי רבין, יצחק רב־אלוף
הע יוניכרסיטי ישיבת שנשיא בעת יורק
למשפטים. כבוד דוקטור תואר לו ניק

 סודי בלי־ישק!
? ב״דקור״ פגע

 צוות־הצוללת חללי משפחות של תביעתן
 החיפושים את להמשיך ״דקר", הישראלית

 מאינפורמציה בחלקה נובעת הצוללת, אחר
מארצות-הברית. לאחרונה שהגיעה
ש למסקנה הגיעו אמריקאים מומחי־צי כי מסתבר,

 דקר הצוללות של המיסתורית היעלמותן בין קשר קיים
האמ האטומית והצוללת הצרפתית מערב הישראלית,

ריקאית.
 פיתחו הרוסים כי' סבורים, האמריקאים

מסוג הם באמצעותו סודי, תת־מימי נשק
 כי ומניחים מרחוק, בצוללות לפגוע לים

 בניסויים נפגעו שנעלמו הצוללות שלוש
זה. קטלני בנשק הסובייטים שערכו

 הם משפחות־החללים: בני מאמצי גוברים בינתיים
שהחי טענותיהם את שישטיחו מחו״ל, מומחים גייסו

 יערכו זה, צעד ייכשל אם הספיקו. לא שנערכו פושים
שר־הביטחון. של לישכתו ליד שקטה, הפגנה
 חיפושים בעצמם, לממן, מאיימים גם הם

מחודשים.

המנכ״ל
במישרתו יישאר

 חבר שהוא לב־כוכב, חנוך מישרד־העבודה, מנכ״ל
 יישאר אלון, יגאל של ממקורביו ואחד פלמ״חים קיבוץ

 אלמוגי, יוסף הנכנס, השר של בקשתו לפי — בתפקידו
 את למישרד־הקליטה איתו לקחת לא מאלון שביקש

מישרד־העבודה. של אנשי־המפתח
 מנכ״ל כמציאת אלון יגאל מתלבט עתה

ה את הציע הוא החדש. למישרד-הקליטה
 פיקוד-הצ- אלוף זורע, מאיר לאלוף תפקיד

 ״זרו" אך - בדימום שיצא לשעבר, פון
ההצעה. את דחה


