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לתעשיינים. כך על הודיע

נייר וגו ת
 יסיים לא יארינג

שליחותו
העו בעיתונות המופצות לידיעות בניגוד

שג של שליחותו תסתיים לא וישראל, לם
 גונאר הד״ר למזרח-התיבון, האו״ם ריר

זה. חודש בסון* יארינג,
 בגישושיו התקדמות כל חלה לא שלמעשה למרות
שלי בהמשך הגורמים כל #עוניינים פיתרון, למציאת

 ארצות־הברית ברית־המועצות, ישראל, כולל חותו,
 מגורמים אחד כל יחייב השליחות סיום וארצות־ערב.

בכך. מעוניין אינו מהם אחד ואף החלטה, לקבל אלה
כ יארינג גונאר מאיים זה, מצב ביודעו

 מהצדדים, ויתורים להשיג כדי התפטרות
 להאריך לחצים עליו שיופעלו נראה אולם
נוספת. לתקופה שליחותו את

 מבקשים הגרמנים
ישראלית שתיקה

 הגרמני, שר־ר,משפטים היינמן, גוסטאב של לביקורו
הגר שהן סודית מטרה נועדה לישראל, השבוע שהגיע

 בפגישותיו להסתירה. מעוניינים הישראלים והן מנים
 ונשיא־המ־ ראש־הממשלה הישראלי, שר־הפשפטים עם

 מתגובה, ישראלית הימנעות להשיג ד,יממן מסה דינה,
חוק חקיקת על הגרמני בפארלמנס הדיון שיחודש בעת

פישעי־ד,נאצים. על ר,התיישנות
 בגרמניה שייערכו הכלליות בבחירות

 המפלגות מרבית כנראה ינסו כשנה, כעוד
 כחוק־ תמיבה של סעיף במצעיהן להכליל

מח לאחרונה שעלה נושא - ההתיישנות
תמ כה ושעד הגרמנית, כדעת־הקהל דש
שזכ הניאו-נאצית, המפלגה בעיקר בו כה
ש היינמן, רבים. בקולות כך משום תה

 הסוציאל־דמוקראטית המפלגה מועמד יהיה
ל רוצה הגרמנית, הרפובליקה לנשיאות

 ולא עולמות תרעיש לא שישראל הבטיח
 שהנו־ כעת בעבר, שעשתה כשם תתערב

לדיון. עלה שא
ביש לתמיכתם בתמורה זאת ידרשו שהגרמנים נראה

מלחמת־ששת־הימים. מאז הבינלאומית בזירה ראל

 בשטחים התסיסה
דייו נגד תנוצל
 כ־ דיין משה שר־הכיטחון של מתנגדיו

וה התסיסה את ינצלו מפלגת-העבודה
ה בשטחים לאחרונה השוררים מתיחות

 דיין של מעמדו את לערער כדי מוחזקים,
ובציבור. במפלגה

 מע״י מזכיר בכך התחיל כבר האחרונות בהופעותיו
 כי שימחתו־לאיד, את להסתיר בלי שטען, ספיר, פנחס

לעו דיין, נכשלה. בשטחים דיין של היד־הרכה מדיניות
ה ככל למעט הציבוריות בהופעותיו מנסה זאת, מת

ה בגדה והשביתות ההפגנות של בחשיבותן אפשר
מערבית.

 נסוג שר-האוצר
תמריצים מביטול

 של החשיפה מדיניות הונהגה מאז הראשונה בפעם
 שר־האוצר נכנע מתחרה, לייבוא הישראלית התוצרת

 במשרדו. שהתקבלה מהחלטה ונסוג ללחצים שרף זאב
 ביטול על גם הוחלט הטקסטיל ענף חשיפת עם יחד
הטקס־ ליצרני ותמריצים הקלות של שלימה שורה של

 כ־ ההחלטה על להכריז עמד עצמו שרף
 כיום בירושלים שנערך עיתון־העיתונאים

 מצד עליו שהופעל בלחץ האחרון. השישי
 ביצוע את ודחה שרף נסוג התעשיינים,

התוכנית.

 מנהלים שני
המשפטים למשרד

 כ- להתמנות עומד טרלו צבי עורך־דין
למש עמיתו ואילו משרד־המשפמים מנכ״ל

מיש יהיה שר, זאב רשפ-הפטנטים, רד
חד מישרה - לממשלה ליועץ־המשפטי נה

 בעייתו פיתרון לצורך במיוחד שנוצרה שה
שר. של האישית

 משרד־ מנכ״ל למישרת מועמדים היו וטרלו שר
להכ היה אי־אפשר ארוכה תקופה במשך המשפטים.

 תפקיד המצאת בצורת גפתרה ה שד,בעיי עד ביניהם, ריע
כד- עד קיים היה שלא במשרד, חדש בכיר

 סטודנטים רשימת
ירושלים לעיריית
הסטודנטים. בעסקני גם אוחזת החלה קדחת־הבחירות

 הקמתה את עתה יוזמת אחת קבוצה
 לעיריית בבחירות סטודנטים רשימת של

ה ענייני על כה להילחם כדי ירושלים,
סטודנטים.

 הארץ, מכל הסטודנטים יידרשו הרעיון, יתקבל אם
 במירעס־ד,תושבים רשמית להעתיק בבירה, הלומדים

לירושלים. מקום־מגוריהם את
 — ייבחר אם — הנציג ינהג איך חשובה: בעייה
 אשר וכו׳, לערבים, היחס דתית, כפייה כמו בעניינים
אחר. ציבור כל כמו הסטודנטים ציבור מחולק לגביהם

 הישראלית הטלביזיה
הדש ציוד תזמין

 כי ההאשמות כל את שהכחישו אחרי
 לישראל, מתאים ובלתי לקוי ציוד רכשו

 להד הטלביזיה־הישראלית מנהלי ייאלצו
 לא כי למסקנה הגיעו הם בכישלונם. דות

 ציוד יחידות כשתי להשתמש עוד ניתן
 כאנגליה, שנה לפני רק שנרכש טלביזיוני,

חד יחידות שתי במקומן לרכוש החליטו
שות.

 בכוח־אדם מחסור
במשטרה

 הקשור בכל קשה במצוקה נתונה משטרת־ישראל
 חיו־ לשירותים רבים שוטרים של העברתם בכוח־אדם.

 השוטרים. שורות את דילדלה המלחמה, בעיקבות דים
 כוח־אדם לאובדן גורמים בערים צורכי־הביטחון גם

נוס במשמרות רבים שוטרים מועסקים מכך וכתוצאה
אפיסת־כוחות. של למצב הגיעו מהם ורבים פות

 משטרת-ישראל אין זה מצב בעיקבות
 להשכיר כעבר, שעשתה כשם עוד, נוטה

פומביים. למופעים שוטרים־כשכר

בסוכנות שביתה עוד
ה של כמחלקת-הקליטה שכיתה צפוייה

היהודית. סוכנות
 2000מ־ למעלה מתוך 300כ־ רק — לשביתה הרקע

 משרד־הקליטה במנגנון עתה עד שובצו המחלקה עובדי
אלון. השר בראשות הממשלתי,

 משפט יחודש
מלכלכי־הקוירות

 בית־המשפט בפני תערער מחוז־ירושלים פרקליטות
 בערכאה שהוטל העונש קלות על בירושלים המחוזי
הכי נגד סיסמאות בציור שנתפסו הצעירים על נמוכה

 שהועמדו הנאשמים, בירושלים. הבתים קירות על בוש
 אך בדין, חוייבו השחתת־רכוש, של סעיף לפי לדין

ל״י. 150 עד קטנים בסכומים קנסות עליהם הוטלו
 הבתים קירות ניקוי בי שהתברר אחרי

 ל״י, אלף 100ב- ירושלים לעיריית יעלה
 אכני-הכניין את לסתת צורך שיהיה מאחר

 עונשים הפרקליטות תדרוש הירושלמיות,
 שיעמדו הכתובות, למציירי יותר כבדים
שנגרם. לנזק הולם כיחס

 לישראל חדש ייבוא
גוויות —

 יותר מבקשים מלחמת-ששת-הימים מאז
כ להיקבר ארצות־הכרית מיהודי ויותר

 ול־ לשר-הכריאות דווח כך על - ישראל
 היהודיים הקברנים בוועידת שר-הדתות

בישראל. עתה הנערכת כארצות־הכרית,
 אפשרויות על ממושכות השרים עם דנו הוועידה צירי
 בפניהם ציינו הם לישראל. ייבוא־הקבורה ענף פיתוח

פר בתי־קברות הקמת ממשלת־ישראל תעודד אם כי
 הכנסות את רבה במידה להעלות הדבר עשוי סיים,

במטבע־חוץ. המדינה


