
 יתוקן החוק
הדתיים דרישת לפי

ה מירשם חוק לתיקון הצעה מכין משרד־המשפטים
על בית־המשפט, החלטת את למעשה שיבטל אוכלוסין,

הדתיים. דרישת פי
 הממשלה התיקון: הצעת מנסהי הערכת

 יועכר והתיקון המפד״ל, דרישת את תקבל
ככנסת. קושי ללא

זה. חוק על הדיון בעת בממשלה, הקולות חלוקת
 בעלות היעדרויות שיהיו ייתכן אן עדיין. ברורה לא

משמעות.
ה כראשית שמועה, נפוצה השאר: כין

הממ מישיכת ייעדר דיין משה כי שבוע,
 לנקוט ייאלץ שלא כדי ה/ יום •כל שלה

זה. כוויכוח עמדה

 ידע לא בגיו
גרמני שהאיש 1

ש האיש כי ידע, לא בגין מנחם השר כי מסתבר
 היה — ראש־הממשלה אצל בקבלת־הפנים עימו שוחח

בישראל. גרמניה שגריר
 משוחה החל לכגין, ניגש הגרמני השגריר

 לא חרות למנהיג גרועה. ברוסית עימו
ה סיוב לאחר ודק האיש, מי מושג היה ן

זהותו. לו התבררה שיחה
 להסיק שאין ממקורביו, אחד שהתבטא כפי מכאן,

העיק האנטי־גרמנית בעמדתו שינוי חל כאילו מסקנה !
בגין. של בית !

יהיה פומפידו
מדה־גול גרוע

צרפת,—ישראל יחסי של ודאית כימענז החמרה צפויה
 בארצות־ פומפידו הנשיא של הקרוב ביקורו רקע על

הברית.
 לביקור רכה חשיבות■ מייחס פומפידו

יע הכיקור כעת כי ספק כימעט ואין זה,
ה האירגונים •טל דכתי התקפה מול מוד

מגדי ככד אותה העיתונות, ושל יהודיים
היהודים. כידי ככלי-שרת עוזריו רים
 פומ־ יפנה זו מהתקפה לצמוח העלולה המרירות את
 השבוע: הכריז ישראל משרי אחד ישראל. לעבר פידו
דה־גול!״ לשארל נתגעגע עוד ״אנו

ה לספק תהפוך צרפת נוספת: תחזית
 תכיר הערכיות, למדינות נשק של עיקרי

 יציג, כאירגון פלסטין לשיחרור כאירגון
ב משרדים להפעיל ל״אל־פתה" ותאפשר

צרפת.

:לאגוס-ירושלים
התקררות

 ה■ התפתחות לגבי כירושלים, ההערכה
 לא לאגוס :ניגריה לכין ישראל כין יחסים
ני ממשלת ישראל. עם יחסיה את תנתק
 השגריר שד הבהרתו את קיבלה גריה

 אבא •טל לנאומו כיחס בן־יעקב, יששכר
כיותר. יתקררו היחסים אולם ככנסת. אכן

 לא בישראל, תושב שגריר מחזיקה שאינה ניגריה,
הערבים. את להרגיז העלול צעד שום תנקוט

ד ״אתפטר:אבן
משרד של הקמתו בדבר ההכרעה מועד מתקרב
 לא כי הצהיר, גלילי גלילי. ישראל בראשות י,הסברה,

ההס את לידיו יקבל שלא משרד בראש לעמוד יסכים
בחו״ל. ברה

 זאת, לעומת הצהיר, אכן אכא שר־החוץ
 - ממשרדו החוץ הסברת את יטלו אם כי

 אגך להוצאת זאת המשיל הוא יתפטר.
 למשרד וצירופו ממשרד־האוצר התקציבים

והתעשייה. המיסחר
המש־ יוקם לפיה פשרה, להנהיג תנסה מאיר גולדה

 ההב״ במקום החוץ. הסברת שאלת פתוחה ותישאר רד
 למשרד״ שייך יהיה זה שנושא שלה הראשונית טחה

 ושיתוף־פעולה״ ״תיאום של נוסחה תציע ההסברה,
החוץ. הסברת בענייני המשרדים שני בין

מש אי-הקמת כי הצהיר מצידו, גלילי,
 לבין כינו משכר יגרום לא ההסברה רד

ראש־הממשלה.
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ביו קנונייה
והישראלים ?כורדים

• *י
אלי מוחמד בפאריס, עיראק שגריר
 קיימו כי ימים, מספר לפני הכריז דטאט,
 מוצטפ* מולא הכורדים, מנהיג כין ;נונייה

 ישראל. לבין ול-ברזאני,
 ל היא אל-משאט, לפי הקנוגייה, מטרת

המהפכני. המשטר את ;פיל
 מהעיתו קטע השגריר מכיא כהוכחה

 ע: ראיון מופיע כו ;״לה*מונד״ צרפתי ;
 הו> כי השאר, כין שגילה, הכורדי, מנהיג :
 ששת מלחמת נצהץ אחרי מייד דגר, י

 ,חייט לשר-הכיטחון כרכה מיכרק :!ימים,
דיין. משה אלי,

 מהאד מכתב עיראק שגריר •טלה כן
 הראיון כי טוען הוא כו ל״לה-מונד״, ריי! :
 המשטר לדמות סילופים ״מלא כרזאני ם י
החדש.״ עיראקי 1

 כללית הסתערות
הכללי המזכיר על

אר מע״י מזכ״ל על ההסתערות תימשך
 כ״טיים" הצהרתו תהיה העילה אליאב. יה

 אודם הפלסטינית, כיישות ההכרה כזכות
מש הוא אין כאילו טענות אדיה יתווספו

המפלגה. של האירגון ענייני על תלט
 אם עצמה, מאיר גולדה תעמוד נגדו המערכה בראש

 הידוע סורקים, מרדכי ח״כ ינהל הקולנית ההתקפה כי
הפלסטינים. עם הידברות של רעיון לכל המתנגד כנץ

 - על ביקורת
הטלוויזיה

בי לאחרונה הושמעה המערך בצמרת
 הישראלית. הטלוויזיה של רמתה על קורת

ישי להתערב זכות לממשלה ואין מאחר
הועל המשודרות, התוכניות כקביעת רות
ה רשות כחוק תיקון להכניס הצעה תה

 אופיים את להבטיח כדי כאילו שידור,
השידורים. של הישראלי
 הטל־ אנשי משיבים השידורים רמת על לביקורת

 שהועמד התקציב על־ידי מוגבלת זו רמה כי וזיזיה,
שב כדי פירסומת, שידורי להתיר הצעתם: לרשותם.

 עצמיות תוכניות לממן יהיה אפשר הנוספת הכנסה
יותר. יקרות ותוכניות־ייבוא
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מפ׳׳ם
התנחלות נגד

ה הוועדה דיוני כתום החלטה, צפויה
 כשטחים. התנחלות נגד מפ״ם, •טל מדינית

 של גולת־הכותרת הנראה, כפי זו, תהיה
זו. מפלגה של החדשה המדיניות

אלמוגי
בחיפה מתבצר

 מיבצר־ החיאת על חולם אלמוגי יוסף שר־העבודה
העבודה. מפלגת בתוך עצמאי כגורם החיפאי הכוח

כפעי להשתתך מרכה הוא אין לאחרונה
 לעירו, מחוץ מפלגתית או ממיטלתית לות

 מוק־ עם קשריו בהידוק רב מאמץ משקיע
 שד העובדים ועדי כגון המקומיים, די-הכוח

הנמל.
 שלא שלישי, גורם בראש עומד עצמו את רואה הוא

בדיין. או בספיר תלוי יהיה

חרבישי
סגו

בעכו
 עכו עיריית ראש סגן

 חובישי, מוחמד לשעבר,
 שני כסגן שוב ייבחר
עכו. עיריית לראש
 שמילא תובישי, נגד
תפ שנים, כמה במשך

 לפני הופצו סגן, של קיד
 שמועות חודשים כמה

 מאל־ כסף קיבל כאילו
ב לפגוע במטרה פתח,

לעי היבחרותו סיכויי
׳.69 בבחירות רייה

כ הוחלט כעת
הע- מפלגת מרכז

את לו לתת 1 בודה
הסגנות, תפקיד

להפחית כמטרה
הסגן שפעת הי את
איש שהוא השני,

יהזר והעליון — העליון .ביה־ההשפבוח. <•*''.ץ


