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 אבן נגד אשכול
מלחמת־פירסום :או
 חלק לדבריו, לו, הגונב אבן, אבא על זעם אשכול לוי
 רוצה היד, שראש־הממשלה הפומביות ההצהרות מן נכבד

בעצמו. למסור
 לדעת מאשכול,״ אכן ״גזל השאר בין
ה את לראש־הממשלה, ־המקורבים חוגים

״אל־על". מטוס שיחדור על הצהרה
 העיתונות עורכי לוועדת רמזו אלה חוגים התוצאה^

להצ כל־כך נרחב מקום להקדיש טעם אין כי היומית,
שר־החוץ. הרות

 שעו אבן אבא עם האחרונה בפגישתם
 את נטשו אלה, לרמזים העורבים מן כמה

 סיים בטרם עוד רב, נימוס ללא המקום
דבריו. את אכן אבא

 בהחזרת דנים
עונש־המוות

כ מתנהל גבוה בדרג בין-מישרדי דיון
 עונש־המוות החזרת בשאלת אלה, ימים
חבלנים. לגבי

 והפרקליטות, מישרד־המשפטים אנשי משתתפים בדיון
 והשר ערבים ענייני על הממונה רשויות־הביטחון, נציגי

ששון.
 מערבה חרף - ההצעה נפלה זה בשלב

העיתו למערבות מיבתכים של מאורגנת
תת בי נראה זאת, עם שונים. ולחצים נים

ול החבלנים בעונשי להחמיר החלטה קבל
שפיטתם. את זרז

 זקני-מע״י מאוד נזהרים ובמוסדות, בכנסת
הש לכנסת המועמדים רשימת את להבין
 יזכו לא שהצעירים כזאת, בצורה ביעית

 - מקומות־מוכטחים של מכריע למספר כה
 מוחלט רוב להם להביא היו עשויים אשר
המפלגה. בתוך

 נזעקת הסוכנות
האוצר לעזרת

הוז העולמית הציונית וההסתדרות היהודית הסוכנות
:ואשים, מאמצים להפעיל ממשלת־ישראל, על־ידי עקו
על — בחו׳׳ל יהודים של והולך גדול מספר להתרים כדי

הישראלי. לאוצר לסייע מנת 
 החדש המנופח תקציבה ובגלל המצב עקב

 לדאוג האוצר מתקשה ממשלת-ישראל, של
 הפקידים של הסדיר שברם לתשלום אפילו

 זה בשלב בבר פרץ למעשה, הממשלתיים.
 להכנסות־ שנוגע במה חריף, בלבלי משבר

המדינה.

 יצטרר הראשי הרב
 למלחמת־האפיפיור

הגלולה נגד
 איפר האשכנזי, הראשי שהרב לכך צפה

הא של למסע-התעמולה יצטרף אונטרמן,
 המשתמשות הנשים נגד הקאתולי פיפיור

הריון. למניעת בגלולות
 רואים שהיו רמזו בירושלים קאתוליים שחוגים אחרי

 חיזוק קיבלה הגלולה, נגד רבנית־ישראלית מחודד, ברצון
 חסיד אינו שכידוע — אונסרמן הרב של הישנה עמדתו

זה. מסוג אמצעי־מניעה של

 בעד ספיר
אחוז־החסימה

הת העבודה, מפלגת מזכיר ספיר, פנחס
 אחוז־הח■ כהעלאת המצדדים מאחרי ייצב
לכנסת. סימה

הלי את גם להכריח הרצון המכריעים: שיקוליו בין
את שיבלע לאחר למערך, להצטרף העצמאיים בראלים

סמכויות־דיקוטאטור
לשר־הפנים

 ישרא־ לבל שמקנה חוק־האזרחות תיקון
 ככד, ירצה אם כפולה, לאומיות לי-עולה

 דיק־ של סמכויות לשר־הפנים מקנה גם
 רשאי הוא :האזרח כלפי כל-יבול טאטור

לצמיתות. - מגבולות-ישראל אותו לגרש
 אך המחוזי, לבית־המשפט לפנות השר חייב אומנם
בחי שאושרו התיקונים לפי יספיקו, השר של ההוכחות

 השופט על לכפות כדי הפגרה, ערב הכנסת, על־ידי פזון
אזרחים. של גירושם את לאשר

 מן לגרש למשל, היה, אפשר זה חוק לפי
 למדיניותה מסבים שאינו אדם בל המדינה

התו אף או ממשלת־הליבוד, של הרשמית
ל הבחירות לפני מע״י בתוף בחירות בע

 מעלילה בזו ״תביעה בי בטענה - כנסת
 פוגע דיקטאטורי, הוא באילו המישטר על

הטוב." בשמו

 — רשימת־מע״י
אפשרות־פוטש נגד
 ומני זקני־מפא״י מנהלים זה בשלב כבר

לק קדחתניים דיונים היגי-אחדות-העבודה
 יפרשו, מצעירי-מע״י שחלק האפשרות ראת

הבחירות. אחרי
 ללכת, עשויים אלה שצעירים בחשבון לוקחים הם

 המפלגות ועם גח״ל עם לקואליציה בראש, דיין משה עם
מחדש. מע״י את לפלג הדתיות,
שלהם הרוב את שיחסל פוטש למנוע בדי

 — הזה העולם סיעת של דרכה את לחסום והרצון מפ״ם,
 לעלייה צפויה דעת־הקהל מישאלי לפי אשר — כוח־חדש

הבאות. בבחירות אחוזים, 2,5ב־
 בליעת- עלולה ספיר, של חשבונו לפי
 להעולם קולות היא, אף להוסיף, מפ״ם
.57־ הוא בבטוח לו הנראה האחוז הזה.

 - הגשרים .סגירת
״ נקמנות \

 גשר-אלנכי, דרך לירדן המעבר ״סגירת
נק של אקט הוא ולנהגים, לסוחרים פרט

תושבי-הגדה. מאשימים !״ממשלתית מנות
הצב השילטונות על־ידי בוצעה הסגירה נימוקיהם:

 הגישו בשטחים שראשי־הערים לאחר קצר זמן איים
מועצת־הביטחון. של החלטותיה הגשמת התובע תזכיר

 דיין. משה לשריהכיטחון הוגשה העצומה
 הנהגים השבתת על בגדה חוגים דנים עתה

 צעד - הגדה עם קשר המקיימים הסוחרים
 גם אף במצב־השטחים אומנם, שיפגע,

 שהגדה הכלכלי הנטל את להגביר עלול
ישראל. על מעמיסה

 עזב שלייפר
ירושלים את

והעי הסופר שלייפר, סולימאן עבדאללה
 כעיר שהתגורר היהודי-המתאסלם, תונאי

 שימש הכיבוש, כעת בירושלים העתיקה
 הצר• השבועון •טל אנטי-ישראלי בתג מאז

ירו את נטש - אפריק" ״ז׳ן פתי-תוניסאי
לירדן. ועבר שלים
 מלחמת־ששתיהימים תולדות את לכתוב מתכוון הוא

הערבים. של מנקודת־ראותם בירושלים,

 אנטי■ מיבצע
בעזה זנות

 ב־ בזנות, ללוחמה במיבצע התחילה משטרת־ישראל
 הישראליות היצאניות שאחת שהתברר לאחר רצועת־עזה,

 מחלות־מין להעברת כ״אמצעי״ שימשה בעזה הפועלות
לתחום־המדינה. השטחים מן

 פגועים של רב מספר התגלה כמיוחד,
כאשקלון. - ממחלות־מין

 הופעות איסור
בערבי־ראיונות

 על להבא לאסור ממשלתי, בדרג החלטה, מתגבשת
ב להופיע ומנהלי־מישרדים, בכירים קציני־צבא שרים,
ת. ראיונו ערבי

הופ כאיסור היה זה בכיוון ראשון צעד
 אלוף ושל בר-לב, חיים הרמטב״ל, של עתם
״קלידוסקופ". בימת על וייצמן, עזר

 השר של מישרד־ההסברה עומד דרישת־האיסור מאחרי
 לבימות־ההסברה שרים הופעת לייחד הרוצה גלילי,

 רב. קהל למשוך עתה עד הצליחו לא אשר — הרשמיות
 בבימה להופיע לשרים נאה זה ״אין :הרשמי הטיעון

 מהופעת רוזחים להפיק מתכוונים כשבעליה מיסחרית
השר.״

 מנהיגי-הגדה
אוניברסיטה נגד

 הישראליים חוגי־הממשלה הציעו אותה האוניברסיטה,
תוקם. לא — בשכם להקים

 ומנהיגי נכבדי החלטה קיבלו זו כרוח
המערבית. הגדה

 להתיר בבקשה לממשלה, המנהיגים פנו זאת לעומת
 כדי לארצות־ערב, השטחים, מן סטודנטים של העברתם
המ גבוהה. להשכלה במוסדות שם ללמוד להם לאפשר

השנה. במסיימי־בגרות, דובר
 אל• בקולג׳ לקום עמדה אוניכרסיטת-שבם

 של בהנהלתו הפועל בשכם, אשר נג׳אח
המ המנהיגים אחד - טוקאן קאדרי הד״ר
בגדה. יותר תונים


