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מרפ״י נואש לא
 דויד של לדרישתו להיענות סירבה שהכנסת למרות
 לא שביג׳י נראה רפ״י, כסיעת בו להכיר בן־גוריון

 לבחירות נפרדת ברשימה לצאת מתוכניתו בו חזר
 פועלי רשימת השם את שתישא השביעית, לכנסת
(רפ״י). ישראל

 לשלוח כן־גוריץ עומד הקרובים בימים
ול אישית איגרת לשעבר רפ״י חברי לבל

 רוצים הם אם ככתב לו להודיע מהם בקש
בבחי נפרדת כרשימה תופיע שרפ״י ככד
הכאות. רות
 יסתמך חיוביות, תשובות של גדולה כמות יקבל אב
 התנגדותם כנגד לשעבר רפ״י חברי של רצונם על ביג׳י

למפ הצטרפו כי הטוענים רפ״י, של הכנסת חברי של
סיעתם. שם עם יחד לגה

 העצמאיים הליברלים
 סיוע רוצים

הערביים לפליטים
הלי המפלגה הנהלת חברי של קבוצה

 גרימת של ככיוון לוחצת העצמאית ברלית
 המפלגה נציגי על־ידי קואליציוני משכר
 תמצא לא הממשלה אם ובממשלה, בכנסת

 של בכיוון צעד הקרוב כזמן לעשות לנבון
הערכיים. לפליטים סיוע

 בעג־ הל״ע הנהלת דנה בהן הישיבות שלוש במשך
 שדיברו הנואמים, 28מ־ אחד כל חזר הוץ־וביטחון, ייני
זה. בנושא הממשלה של מחדליה את והדגיש כה, עד

 ער־ כפר־פליטים להקמת ממשלתית בתוכנית המדובר
ביצו אך לפרטיה, עובדה כבר התוכנית לדוגמה. ביים

מע״י. שרי על־ידי לפעם מפעם נידחה עה

 מרצע גרבריו
הכנסת כיו״ר

 המועמד הוא גוברין עקיבא העבודה ח״ב
 של מקומו את לרשת מע״י של המיועד

ה בכנסת הכנסת ביושכ-ראש לוז, קדיש
שביעית.

 מיספר את במפלגתו לעצמו הבטיח 67ה־ בן גוברין
המ לוז, של מקומו אר. למלא כדי הדרוש התומכים

 את להציג לא סופית שהחליט שנים, בשבע ממנו בוגר
גילו. בשל לכנסת מועמדותו

 של למינויו מעטה לא התנגדות יש מע״י חברי בקרב
 לא דבר של בסופו כי נראה אולם זה, לתפקיד גובריו

מתחרים. לו יהיו

 נאשמים הודאות
י שופט בפני ר?

התומ מתרבים כארץ המשפטנים כהוגי
כה המדובר מהפכנית. בהצעת-חוק כים
 על הפלילית, הפרוצדורה חוק לתיקון צעה
 חשודים של הודאותיהם להבא ייגבו פיה

שופט־שלום. כפני ורק אף בפשעים
 השופם על־ידי וגובשה לראשונה שהועלתה זו, הצעה
הטע את למנוע באה יורן, עזרא הד״ר המנוח המחוזי

הודאו כי נאשמים, פרקליטי של ונשנות החוזרות נות
בפי או בלחץ המשטרה על־ידי ניגבו בהאשמות תיהם

 כזאת הצעת־היקון משרד־המשפטים יציע אם תויים•
 המשטרה תצטרך הכנסת, על־ידי תתקבל ואם בחוק,
 להודות המוכן נאשם כל שלום שופט בפני להביא

באשמה.

 במימדי עלייה
תיוור־השטרות

להר לאשראי וזקוק בעל־עסק, אתה אם
 עתה יותר טובים סיכוייו עיסקך, חבת

 בנקאי באשראי לא אבל זה. בסף להשיג
תיווד־השטרות. כשוק אלא רגיל,

 אחרי עלייה, בסימן עתה נמצא זה בשיק המחזור
 תמורת הלוואות מלתת אגשים נזהרו בה ארוכה תקופה

שטרות.
 בתיווך־ המחלור היה ,1967 בינואר המיתון, סוף לפני

 606 של לשפל עד וירד ל״י מיליון 1040 השטרות
מיספר. שבועות לפני ל׳׳י, מיליון
 ניכר חלק ובינוניים קטנים חוסכים מוציאים כיום

 לתיוזך־ אותו ונותנים ומהשקעותיהם, מחסכונותיהם
 בה זוכים שהם יותר, הגבוהה הריבית בגלל .שטרות

זו. בדרך

 מכסה אינו הביטוח
שיטפונות נזקי
נת שמכוניותיהם בלי-רכב, בעלי מאות

 הוצפו, השיטפונות, כימי כדרכים קעו
לג הופתעו מכד, כתוצאה וניזוקו ניסחפו

 נזקי מכסה אינו בלי־ריכבם ביטוח כי לות
*טיטפונות.

 מוציא המכוניות, על החל המקיף, הביטוח אפילו
 שיטפונות בעיקבות הנגרמים נזקים כל ביטוח מכלל

אחרים. פיגעי־טבע או
שיט כעיקבות למכוניות שנזקים מאחר

 הדבר הובא לא בישראל, נדירים הם פונות
המכוניות. כעלי של לתשומת-ליכם

של בשיעור נזקים סבלו מכוניות שבעלי אחרי עתה,

 עומדות בעצמם, לכסות יצטרכו אותם ל-י, אלפי מאות
 מיוחד ביטוח ללקוחותיהן להציע ביטוח חברות מיספר

שטפונות. נזקי נגד

 בהשלמת עיכובים
לחיפה האוטוסטרדה

 שנועדה לחיפה, מחדרה החדשה שהאוטוסטרדה נראה
 תיזזנך לא השביעית, לכנסת הבחירות לפני להיפתח
שנקבע. במועד

 קשה כצורה נפגעו האחרונים בשיטפונות
כ שהוקמו הגשרים של הבסיסים מרבית
 חל מכך בתוצאה האוטוסטרדה. תוואי

 השלמת של הזמנים כלוח רציני שיבוש
החדש. הכביש

 המליחות ירידת
זמנית — בכינרת

 כמות הזרמת בעיקבות הכינרת, מי מליחות ירידת
זמנית. היא האחרונים, הגשמים עקב לאגם הגדולה המים

 שפי• גם גדלה לכינרת, הזרימה גידול עם
 בהם שהגדול המלוחים, המעיינות של עתם
 שנעשו הנסיונות הכרבוטים". ״מעיין הוא

ולהזרי המלוחים המעיינות מי את ללכוד
הצ נפרדת, כתעלה לאגם, מהוץ אל מם

כחלקם. רק ליחו
 האגם, בקרקעית פתחים ממאות הנובעים המעיינות,

 תשוב הקיץ בוא עם מלאה. ללכידה כנראה ניתנים אינם
המים. מליחות בעיית ותחריף

 זהיר פלירט
הסיפוח חסידי עם

 המיידי בעתיד הצפוייה ביותר, המעניינת התופעה
 הנצים בין זהיר פלירט תהיה: המפלגתית, הבמה על

אשכול. לוי לבין דיין, מצדדי
 את לשרוף אלה מחנות לשני כדאי שלא הנחה מתוך
 בין מועברת — להיפך אם בי — ביניהם הגשרים

 הקובעת ראש־הממשלה, של חדשה הערכה דיין תומכי
מדיין״. נץ יותר ״עוד הוא כי

 אפילו החדשה: התקופה של סימפטום
תנו של הקיצוניים מחסידיה אלתרמן, נתן
 אשכול את מלתקוף יימנע הסיפוח, עת

 ופינחס מאיר גולדה על יתרכז בפירסומיו,
ספיר.

 המנהלים מהפכות
העסקנים נגד

 ההסתדרותי במשק תנופה מקבלת המנהלים״ ״מהפכת
 גדולות. ורשויות מיפעלים במנהלי מדובר והממלכתי.

המפ העסקנים לתכתיבי להישמע מוכנים אינם ששוב
והציבורי. ההסתדרותי המשק על הממונים לגתיים,
 הקימו כיותר החשובים המנהלים מן כמה

להתייע נפגשים הם בו בלתי־רשמי, חוג
 מיקצועיים בעניינים רק לא קבועות, צויות

מדיניים־מפלגתיים. גם אלא משקיים,
 ירחיקו־ לבל אותם הזהיר ההסתדרות מראשי אהד

 אתכם שמינו הם שהעסקנים ״זיכר־ זה: בכיוזן לכת
לתפקידיכם.״

מדוע
הדיקאוי התפטר

 על־ כמום בסוד עדיין הנשמרת סנסציונית, ידיעה
 פרוס׳ התפטר מדוע תל־אביב: אוניברסיטת הנהלת ידי

הרוח. למדעי הפקולטה דיקאן פיינמן, דניאל
 ״מסיכות הוא רשמית שיימסר הנימוק

 תבה זו שהתפטרות נראה אולם בריאות",
לו. ומהוצה בקמפוס הדים


