
ך קי גו תו
 סולידריות הפגנת

ישראלית־צ׳כית
יש בלל-לאומית הזדהות שיארגנו ייתכן
ה הפלישה נגד צ׳כוסלובקיה, עם ראלית

 דקות שתי של צורה -שתלבש - סובייטית
ברחבי־ישראל. צופרים והשמעת דומייה

— דש־בגום על שחור תג ילבשו שישראלים הוצע כן
 מיטריווד עם הקייץ, של בעיצומו לרחוב, ייצאו או

ביד. צ׳מברלין

 איר־ הצרפתית, חברת־התעופה של תיוזכה על מסתמכים
בנדון. הפועלת פראנס,

 הלוחצים גם הם הצרפתיים הטייסים אגב,
כ לחדש, הבינלאומי הטייסים איגוד על

 אלג׳יריה על שלהם החרם את הבא, שבוע
 כשאלת־ שינויים אז עד יחולו לא אם -

המטום.
 מגישתה מאוכזבת צרפת שממשלת משום — וזאת

הסו הפשרה התקבלה שביוזמתה לאחר אלג׳יריה, של
 תעשה, וישראל המטוס את אלג׳יריה תשחרר לפיה דית,

מסויים. הומאניטארי מחווה כתמורה,

 — ערביי־מפ״ם
והמערר

 זועכי עבד־אל־עזיז הערבי־המפ״מי חה״ב
ה המעיד ברשימת הנראה, בפי ישובץ,
 בעוד - ריאלי במקום - מפ״ם עם מאוחד
להו ייאלצו מפ״ם של ערביי-החצר שיתר

 ערבית• ברשימה ערביי־מע״־י, עם יחד פיע,
מע״י-מפ״ם. כמעיד הקשורה נפרדת

מע״י. מזכיר ספיר, פנחס — הוא הזאת הפשרה יוזם

תתקבל האם

 פרישת צפרייה
מנהיגי־רק״ח

 רק״ח, של המרכזי הוועד איש של הודעתו
בפלי תומכת רק״ח בי אדליד, פנחס הד״ר

 לחילוקי־ גרמה לצ׳בוסלוכקיה הרוסים שת
זו. במפלגה חריפים דיעות

 רציניים סיכויים יש :הללו חילוקי־הדיעות תוצאת
המפלגה. מן יפרוש רק״ח ממנהיגי שחלק

מיבצע־מנע
אנטי-שוד

 משטרת־ישראל על־ידי בקרוב יאורגן ענק מיבצע־מנע
 בחנו־ ,הנועזים מעשי־השוד־והפריצה גל בעיקבות —

ובסניפי־באנקים. יות־התכשיטים
עבריי אחד המעקב הגברת (א) פרטיו:

ה בוח-הבילוש תיגבור (כ) מועדים; נים
 השתלת (ג) רגישים; כאיזורים משטרתי
ה בריכוזי ובלתי־מוברים טריים מודיעים

התחתון. עולם

המצרים הלוומוניסטים

 אמריקאי לחץ
מחודש

יש על האמריקאי הלחץ להגברת צפה
 כ־ האסקאלאציה להפסקת - וירדן ראל

תקריות-גבול.
 והן תקריות־החבלנים שהן חוששת ארצות־הברית
 מישטרו את חמור באופן מערערות מהלומות־צה״ל

 דפארטמנם. הסטייט חוגי לדעת חוסיין. של הפרו־מערבי
פעו של בקנה־המידה נוספת, אחת תקרית אף עשוייה

ירדנית. להפיכה להביא וא־סאלט, כראמה לות
 כקרוב תבקר אלה, חששות המחשת לשם
 רמת־ אמריקאית אישיות הארצות בשתי
מג׳ונסון. אישית איגרת שתביא מעלה,

 יוסיף יארינג
לעור ולא לטוס

 הוא זאת, לעומת המרחב. מן יעוף לא יארינג גונאר
 ישראל, ערב, בירות בין בטיסותיו הקרוב בעתיד ירבה

והאו״ם. קפריסין
 הוא בו לשלב הגיעו מאמציו הסיכה:

 כין ותשובות שאלות מעביר בלדר, משמש
לדו-שיח זו בדיד גורם למצריים, ישראל
עקיף.
שיחו על העיר חרשים,״ של דו־שיח זהו שעה, ,לפי

מעוזריו. לאחד גונאר השבוע, תיו,

 רשיונות מתווכי
בעזה

 ריש־ כל עבור לירות 10 המקבלים מתוזכי־רישיונות,
לשירו הנזקקים לתושבים המוענק לישראל יון־נסיעה

תיהם.

למערר? מק״י
סי את הגדילו כצ׳בוסלוכקיה המאורעות

 מע״י של למערך להתקבל מק״י של כוייה
לבשיקום. ומפ״ם,

בהגדלת הרוצים מע״י צמרת חברי של תוכניתם זוהי

לקע״ם יוחזרו
ש בארצות השוהים הגולים, המצרים הקומוניסטים

בהרוב. לקע״ם, ברובם יוחזרו מסן־־הברזל, מאחרי
 מאג־ כמה של עמדתם התחזקות :הסיבה

 ממג- חלק השמאליים. המצרית שי־הצמרת
מסתיר אינו אף המישניים היגי-מצריים

 פעולות- חודשו לא מדוע
המטוס של החילוץ

ב ששיבנעו ישראליים, בכירים גורמים
 מטוס שיחדור צפוי כי הממשלה, את שעתו

 ל־ שוב הצליחו באלג׳יריה, וצוותו ״אל־על"
קיצוניים. אמצעים הפעלת עככ

 כי בולה, הממשלה את שיכנעו אלה גורמים :הסיבה
הם בקרוב. המטוס ישוחרר מפעולות־תגמול יימנעו אם

 המסו־ הסיעה את הכנסת מן לסלק כדי אחוז־החסימה,
 האחוז, להעלאת המתנגדים בצמרת, חבריהם יימת.

 ישראל של באינטרס זה אין כי השאר, בין טוענים,
 במחנה ישראל דוברת עתה שהיא מק״י, את לחסל

הקומוניס המונופול את ולהשאיר המערבי, הקומוניסטי
רק״ח. בידי טי

ל מוכנים גבוה באחוז־חפימה הדוגלים
כרשי בטוח מקום מיקוניס לשמואל הציע

 ול־ ,30ה־ המקום בסביבות המשותפת, מה
 במקום כערך שולי, מקום סנה משה ד״ר

קואליצ במשמעת כרוך יהיה הדבר ה-סס.
 לא שבה הבאה, ובכנסת וסיעתית יונית
עצמאית. סיעה מק״י אז תהיה

 אנשי ובעיקר במע״י, הימין אנשי :לתוכנית המכשול
 ייאבד המערך כי טענה מתוך זה, לצירוף יתנגדו רפ״י,
הימניים. בשוליו בגללו קולות

 גיכוייה בעיקבות - לקומוניזם אהדתו את
הערבית. בעמדה ברית־המועצות של

 חרם־אמרגנים
הטלוויזיה על

 לאגד יורו הגדולים מאמרגני-הבידור במה
ל לא במשרדיהם, הקשורים הידועים נים

הישראלית. הטלוויזיה במיסגרת הופיע
 כפי — הבידור בשוק אותם ישברו אלו ״הופעות

 הטלוויזיה הנהגת לאחר ובניו־יורק, בלונדון שאירע
 פרנסה,״ ללא פיתאום עצמם מצאו רבים כשבדרנים שם,

האמרגנים. טוענים


