
 באים ישראל ומתנגדי ערכיים סטודנטים
 קבוע באופן שרון האלוף של להופעותיו

פור פעם ולא כדבריו, לו להפריע מנת על
 קהל לבין בינם מהומות זה רקע על צות

המאזינים.

 עיטור מתו תובעים
התעלה ללוחמי

 תביעה הועלתה המדינה קום מאז הראשונה בפעם
1 במלחמה. קשור שאינו ללוחמים, קרבי עיטור להעניק

 הימים ששת מלחמת
ההכנסה מס של

 לאחרונה החלו ההכנסה מס שילטונות
 ועשו שהתעשרו אלה של כתיקיהם לטפל
ששת־הימים. ממלחמת כתוצאה כסף

 ההכנסה מס שילטונות ריכזו משנתיים למעלה במשך
 הועבר בהם והטיפול אלה, באנשים הקשור החומר את

ישיר. באופן המחוזות למנהלי
 לתקופה בקשר לרוזהיהם שנחקרו הראשונים בין

ל והמוציאים ששח־הימים מלחמת סופרי כלולים זו
השונים. המלחמה אלבומי של אור

 גולדה תיאלץ האם
1 בבית־המשפט להופיע

 מאיר, גולדה הגברת ,ראש־ד,ממשלה תיאלץ האם
 שם שתתברר בעת העליון בבית־המשפט אישית להופיע
 שמואל עורך־הדין נגדה שהגיש הצו־על־תנאי בקשת
 שפרקליט־ 1א בשבת, הטלוזיזיה הפעלת בעניין רסלר

 בפני עתה הניצבת השאלה זוהי אותה? ייצג המדינה
הצו־על־תנאי. על להשיב המתכוננת פרקליטות־המדינה

 כל את בנראה יעיבו הפרקליטות אנשי
 גולדה של הופעתה את למנוע המאמצים

 הוא הנמנע מן לא אולם דובן־העדים, על
 דהו־ גולדה על כי יפסוק בית־המשפט בי

 בידי ולהיחקר העדים רובן על כעצמה פיע
 אינו שפרקליט־המדינה עניינים על התובע,

עליהם. להשיב יבול

 רתע על במפ״ם מחלוקת
מהממשלה הפרישה איומי

 צירוף את למנוע מפ״ם של האולטימטיבית תביעתה
 מה־ פרישה באיומי המלווה קואליציה, לממשלת גח״ל
 מוצגת שהיא כפי רצינית כה אינה ומהממשלה, מערך

 והי־ הדיונים לאור מסתבר כך — מפ״ם נציגי על־ידי
מפ״ם. עסקני בין התרוצצויות

פרי לעצמה להרשות יבולה אינה מפ״ם
 בל- סיבה. :סיכות משתי מהממשלה שה

הפרסו הפיכה פרסונאלית. וסיכה בלית
 למחלוקת נושא עתה בכר משמשת נאלית

 היחידה המפלגה שהיא במפ״ם, -הנימית
 מטעמה לשרים המיוערים את הציכה שלא

לכנסת. המערך כרשימת
 איומה את תגשים שמפ״ם במיקרה מכך, כתוצאה

 ויק־ דבבירים׳ נציגיה שני יהיו לא מהממשלה, ותפרוש
 למישרית המיועדים ברזילי, וישראלי שם־טוב טור

 ברשימה. כלולים שאינם כיוון כנסת, חברי — שרים
 העירוני הסקטור נציג הוא שם־טוב שויקטור מאחר

מהממשלה. לפרישה זה סקטור נציגי מתנגדים במפ״ם,

 קול למשה אופוזיציה
העצמאיים כליברלים

ב העצמאית הליברלית המפלגה של כשלמה נוכח
 מנהי־ נגד המפלגה בחוגי אופוזיציה מתארגנת בחירות,

מחו המורכבת זו, קואליציה אנשי קול. משה של גותו
 ועולי החופשית היוזמה מחוגי בעיקר אך שונים, גים

וה הירהמיאלית דמותו בי טוענים אירופה,
המפ במנהיג בהופעותיו קול של אפורה

 בטלוויזיה הגיחוך מעוררות הופעותיו לגה,
 כמפלגה, הציוני״ ״העובד לאנשי וכניעתו

לכישלון. הישירים הגורמים הם
הו אותם עומדים המפלגה של הבאה בוועידתה

המפלגה. מראשות קול של סילוקו את לדרוש גים

 בהרצאות מהומות
שרוו האלוה

 מסע כי מסתבר מארצות־הברית, שהגיעו בידיעות
 7< מתנהל אינו שם, שרון אריק האלוף של ההרצאות

 עתו־, עורך ארוכה, לחופשה שיצא אריק, מי־מנוחות.
בארצות־ -הודיות ובקהילות באוניברסיטאות הרצאות

בעי ביטוי לאחרונה שמצאה זו, בתביעה
 ללוחמי מיוחד עיטור להעניק מוצע תונות,

 תעלת־ של החזית ׳בקו המשרתים צה״ל
 זו בגיזרה ששירות העובדה לאור סואץ,
במלחמה. פעילה כהשתתפות כמוהו

 פירסומת שלטי
סיני במידבר יוצבו

 יוצבו גדולות מסחריות חברות של פירסומת שלטי
סיני. שבמידבר הדרכים בצידי הקרוב בזמן

 שלטים להציב התבקשו הפירסום חברות
 אגרות בתשלומי שיהוייכו מבלי אלה,

הנו את לגוון כדי כדשהם, ומיפי־פירפום
פיני. שבמדבר ההד־גווניים פים

 וציב־ גדולים פירסומת שלטי עשויים מומחים, לדעת
 ולהענ-ק ההגה, ליד נהגים של הירדמות למנוע עוניים

 עם קשר של תחושה סיני באיזור המשרתים לחיילים
 הצבת מפני הפירסום חברות של היחיד החשש העורף.

 של למיטוזחי־ירי כמטרות ישמשו שהם הוא, השלטים
מטיילים.

 הפירסום מחיר נקבל
המסחרית בטלוויזיה

 את או מוצרך את לפרסם ברצונך אט
המ דהבין עליך יהיה בטלוויזיה, הכרתך

 של דקה לכד ״י ד 1200 שד סכום עד חאה
ה בטלוויזיה שלך הפירסום פרט שידור

ישראלית.
מס שידורים הנהגת על רשמית הוכרז טרם אמנם

 הטלוויזיה בהנהלת אולם הישראלית. בטלוויזיה חריים
 נקבע אלה הכנות במיסגרת לכך. ההכנות נערכות כבר

 ומחירה דקה הצי בת תהיה מינימלית שידור יחידת כי
 שיצטרך לסכום נוסף וזאת — ל״י 600 למפרסם יהיה

הפירסומת. סירטון הפקת בהוצאות להשקיע
מס שידור שעת תכנים זה הישוב לפי
 ל״י. אלף 72ב- של סכום בטלוויזיה חרית
 שבעה לשדר עברה שהטלוויזיה לאחר
השי מהנהגת מנוס יהיה לא כשבוע, ימים

 מתקציב חדק לכסות כדי המפהריים דורים
שלה. ההוצאות
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