
 לדעת מעידה הרופאים, את אליו להטים
חמורה. מחלתו בי מקורות, אותם

מגבשים

 מע״י צמרת
הא״ב לפי

 רשימת־המוענד הרכבת לקראת זעזועים למנוע כדי
 רעיון לאחרונה צץ השביעית, לכנסת המערך של דים

 הצורך את למנוע בא הוא רבה. ברצינות עתה שנדון
 אלון, לפני דיין למשל, — מי לפני יופיע מי להכריע

להיפך? או
 בראש מאיר גולדה תעמוד זה, רעיון לפי

 שרי־המנד שאר יבואו ואחריה - הרשימה
הא״ב. סדר לפי המפלגה של שלה

 יגאל אבן, אבא אחרי דיין יבוא אומנם זה במיקרה
הירארכיה. של סדר ייקבע לא אך אלמוגי, ויוסף אלון

 אלוני שולמית
ברשימה תופיע
ל אלוני שולמית של סיכוייה השתפרו

השביעית. בכנסת כהן
 המפלגה, צמרת מורת־רוח את אליה שמשכה אחרי

במקו וכי מועמדותה, עוד תוצג לא כי בשעתו נרמז
 עליית עם זמר. חנה העיתונאית לכנסת תוכנס מה

שו שגולדה מאחר זו, דיעה התחזקה לשילטון, גולדה
 ביטוי נתנה האחרון ובשבוע במיוחד, אלוני את נאת
זו. לשינאה חדש

 פינחס - הקובע האיש כי נראה אולם
 אלוני את להשאיר עתה מוכן - ספיר

 התקרבה שהיא אחרי ברשימה, במקומה
השטחים. בעניין לעמדתו

1 בוערת תל-אביב האם
 בשלבי עתה נמצא מלחמת־העצמאות על חדש ספר
 בולטת, ציונית מגמה בעל מפורט, ספר זה יהיה הכנה.
בעולם. הישראלית לתעמולה רבה תועלת להביא שיוכל

 אחד לאפיאר, דומיניק יהיה הספר מהכר
פא ״האם רב־המכר של המחברים משני

בוערת". ריס

פלסטינית נציגות
 הגדה מנהיגי בין המדינית הפעילות התגברות צפוייה

פלסטינית. נציגות גיבוש ונגד בעד המערבית,
 נוסייבה אנודר של בביתו שנערכה בישיבה

 השתתפו בה ואשר — שעבר בשבוע שלים,
 ד״ר מרמאללה, שחאדה כעזיז הפלסטיני הרעיון

 אל־שריף עלי העיתונאי מאל־בירה, אל־פארוקי
 הוצע — אל־חאלדי חאזם בדימוס ואלוף־מישנה שלים
ש המערבית, בגדה פלסטינית מועצה של הקמתה לזרז

לירדן. תוחזר אם גם הגדה, תושבי את לייצג צריכה
 תקפו זו, פגישה תוצאות היוודע עם מייד
להם־ התוכעיס חוסיין, המלך נאמני אותה

בירו־
אוהדי
טאג׳י
מירו־

 להע־ צריך זה שירות בי היא, ההערכה
הע מתוך .10̂סכ־ ״אגד״ הוצאות את לות
 שליש, על לוותר הקואופרטיב מובן זו, לאה

 הנותרים שני-השלישים את לכסות מציע
הגד או הנסיעה, תעריפי העלאת על־ידי

הסובסידיות. לת

 נוסף יהודי סטודנט
ברוסיה עצמו הצית
הסטו פרשת על למערב שהגיעו הידיעות בעיקבות

 איסור על במחאה בריגה, עצמו את שהצית היהודי דנט
 נוסף, מיקרה על נודע מברית־המועצות, יהודים עליית

 עצמו את יהודי סטודנט הצית בו כה, עד שהועלם
בברית־ר,מועצות.

 לאחת מברית־המועצות שהגיעו תיירים
סי המערב ממדינות

 השלישי ביוב בי פרו
 ששת-הימים למלחמת

 סטודנט עצמו הצית
 השנה תלמיד יהודי,

ב למשפטים השלישית
המאוזו ליד מוסקבה,

האדו ככיכר ליאום
 שהצליחו מה בל מה.

ה ששמו הוא, לברר
ארמוניאן. יה

 אשכול מרים
דייו למען

הבאהייי רהיבה הזכה — מחזר הה ״אץ
 הדבר כי בטענה - התארגנות בל ביק

המעצמות. ארבע לשיחות להפריע עלול

ה פעב שהיה מי
ביו המפורסם אסיר

 נחמן במדינה, תר
 לא ששוחרר פרקש,

 מאסר מעונש מזמן
ב לקבל עומד ארוך,
כ רשמי תפקיד קרוב

הישראלי. ספורט
א בשעתו שהיה פרקש,

ו ישראל של האיגרוף לוף
שיחרורו, אחרי לזירה חזר

כ־ בקרוב להתמנות עומד
 נבחרת של מיקצועי יעוץ

 שיתקיימו המכביד, מישחקי לקראת באיגרוף, ישראל
 זה, לתפקיד מועמדותו את הציע עצמו פרקש הקיץ.
הספורט. מרשות לכך האישור התקבל שלאחרונה ונראה

 השיל־ כצמרת מעניינת אישית תזוזה
 ראש- של אלמנתו אשבול, מרים טון:

 כמשה לתומכת נחשבת המנוח, הממשלה
הוותיקה. המישמרת נגד במלהמתו דיין,
 הסיבוכים מן אשכול מרים מאוכזבת היתר, בין
 לוקחים אף לה. זכאית שהיא לגימלה בקשר שצצו

 סיבוכים למנוע כדי הגימלאות, בחוק שינוי בחשבון
אחורה. יחול לא זה שינוי אך — בעתיד זה מסוג

? נאצר הבריא האם
 האמריקאי השבועון עורכי של להתרשמותם בניגוד

 עבד־אל־ גמאל מצרים נשיא את שריאיינו שאחרי טייס,
 החלים כי ונראה שופע־בריאות הוא כי טענו נאצר,

 אחרות ידיעות טוענות שלו, מחלת־הסכרת מסיבוכי
הפוך. המצב כי

צר כאישים שמקורן אלה, ידיעות לפי
 הוא לאחרונה, נאצר עם שנפגשו פתיים
 לברית-המועצות, שוב הקיץ לנסוע עומד

בסי רפואי טיפול נוספת כפעם לקבל בדי
 שהוא העובדה עצם שלו. הסברת בובי
כמקום זו, למטרה לכרית־המועצות נלקח

 בדמשק, אחת
בירושלים אחת
סוביי—אמריקאית עיסקה מתנהלת הקלעים מאחורי

דוברינין: ואנאטולי פיסקו יוסף בין בהידברות טית,
ב להשתמש מברית־המועצות ביקשה ארצות־הברית

 סוריים פידאיון הפעלת למנוע כדי בדמשק, השפעתה
לבנון. אדמת מעל ישראל נגד

ל ארצות־הכרית התחייבה זה תמורת
 פעולות• לבצע שלא ישראל על השפיע
כלבנון. הנמצאים הפידאיון נגד תגמול

 באוטובוסים נסיעה
? טרמפים במקום

 בעיית תיפתר טוף־סוף כי טובים, סיכויים קיימים
 את להסיע אגד, חברת של הצעתה לחיילים. הטרמפים
במשרד־התחבורה. מזורז לטיפול זוכה הקווים, בכל החיילים

ן ו לי ג ה ב ז
 כאינטרסים לבגוד יוכל לא ״ניבסון *

 אמרי־ נשיא בל שכמו מפני ישראל, •טל
 יהדות של בכוחה שבוי הוא אחר קאי

המוש הטענה זוהי - ארצות־הכרית,״
רש ישראליים בהוגים תכופות מעת

 מ־ החוששים את להרגיע ככוונה מיים,
בו מה ארצות־הכרית. כמדיניות מיפנה

 ובאיזו ארצות-הכרית יהדות של הה
מדיניו על להשפיע סיכוי לה יש מידה

 לקרוא תוכל בך על - ניכסון? של תו
.14-13 כעמודים מפורט בדו״ח

 פויכטונגר, כבנק הכספים שערוריות *
בנ בזמנו מוטטו קרדיט ובנק אלרן בנק
חד שערורייה נחשפה השבוע אלה. קים
 כסנ^דיפקונט. היקף רבת מעידה - שה

 תמצא זו פרשה על כילעדיים גילויים
.19-18 בעמודים


