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״ ה פ ס ו  העולמי השיא בעלת ״
 10 מעניקה — קטנועים ביצור

לאיטליה. טיולי״חינם

 בהגרלה ישתתף ״וספה״ הרוכש כל
 במטוסי חינם, טיולי 10 יוגרלו בה

 הישרא־ התעופה חב׳ — ״אל־על״
 במפעלי וביקור לאיטליה ־־־ לית

 הקטנועים יצרני ענק ״פיאג׳ו״,
בעולם.

 טיסות. 2 תוגרלנה חודש מדי
 . בסוף תיערך הראשונה ההגרלה

אפריל. חודש

 אצל השתתפות וטופסי פרטים
הארץ. חלקי בכל ״וספה סוכני

/*ישראל אויר תיבי1 אל/גל בנמווסי *
מסים) (בלי

יותר וווב וספה״ לערער-״ אין העוברות את

במדינה
העם

המעגל
נסגר

 תחת ישראל, המעגל. נסגר צעד אחר צעד
 מאיר, גולדה הקשישה הגברת של שלטונה
טוטאליטארית. מדינה של צביון מקבלת
צנ להנהיג כוונתה על שהודיעה אחרי

 הבאה התכנית גם פורסמה פוליטית, זורה
 את לבטל הלא-מי: הליכוד (,ממשלו של

 את להעמיד רשות־השידור, של עצמאותה
 הבלעדיים ההמוניים התיקשורת מכשירי שני
 תחת — והטלוויזיה הרדיו —׳ ישראל של

 הממשלה, משרי אחד של ומרותו פיקוחו
גלילי. יש־אל כנראה

 אבן, של לאיומיו להכנע שנאלצה אחרי
 הסברה משרד להקים תוכניתה על ולוותר
 גולדה עומדת גלילי, יעמוד בראשו נפרד,
 השידור. רשות את לגלילי במתנה להגיש

ה ההצעה לפי גלילי, יהיה עין למראית
 רשות־ מועצת על מפקח שר רק חדשה,

 הפיכת הדבר פירוש יהיה למעשה השידור.
אדוניו״. ל״קול והטלוזיזיה הרדיו
 הסיסמאות תחת ובהסתר, בשלוה כך

 נגז־ העם״, ו״ליכוד המדינה״ ״בטחון של
האזרח. של הדמוקרטיות החירויות לות

^ ̂ הכנסת
לא3ב מוות

תשומת־ את יותר לעורר החייב דבר אין
ב בכלא אדם של מותו מאשר הכנסת לב

 הוא בכלא האיש בלתי־רגילות. נסיבות
לחוב אדישים חברי־הכנסח אך חסר־הננה.

 כשזה וכמה כמה אחת ועל — זו תם
לערבים. נוגע

 הילל, שלמה שר־המשטרה, השיב השבוע
 מו־ נושא. לאותו שנגעו שאילתות לשלוש

אבו־חדרה. מוחמד קאסם של המיסתורי תו
 בתאו תלוי נמצא האיש כי קבע השר

 מלבנון. שהסתנן אחרי בצפון־הארץ, בכלא
קבוצת־מחבלים. כמפעיל חשוד היה הוא

ב למעשה (הקשור הפאחולוגי המכון
בתלייה. התאבד האיש כי קבע משטרה)

מוזרים: הפרטים בחשאי. קבורה
שנית מבלי — בשומרון נקברה הגופה

 כך. על הודעה מבני־המשפחה למישהו נה
גופת את ראה לא המשפחה מבני איש

 זו בהלווייה. נכח לא מהם ואיש האיש,
 הכלואה לאשתו, בחשאי. למעשה, בוצעה,

 בעלה מות על הודעה נמסרה היא, גם
קבורתו• אחרי

בטחון.״ ״מטעמי השר: הודיע מדוע?
צורך זה במיקרה יש לחוק, בהתאם
ה נסיבות של משפטית בחקירה אוטומטי

 אולם כזאת. חקירה נתקיימה ואכן מוות.
 להשתתף למשפחה ניתן לא זו בחקירה

החקי עורך־דין. על-ידי מיוצגת להיות או
סגורות״. ״בדלתיים נערכה רה

 אפשרות כל היתד, לא הדיר: פירוש
 שחי־וערב. חקירת המשטרה עדי את לחקור
המשטרה. מול שני צד היה לא פשוט

בטחון.״ ״מטעמי השר: קבע מדוע?
גמור. בסדר המשטרה כי קבע החוקר

 מצפוני ציבור יבול האם היא: השאלה
 עשיית של כזאת צורה על בשתיקה לעבור
צדקי

 הולכים איד
מיליונים 300

 1 השעה האחרון, ד׳ יום התאריך:
בצהריים•

ריק. כמעט אולם המראה:
 ״היטל משום־מה הקרוי המם :הנושא

 של למס־ההכנסה £150/ שיוסיף הבטחון״,
 למס־הכנסה. תוספת כלומר: משלם־מם. כל

ב רק התוספת היתד, השוטפת בשנה
.10״/״ שיעור

ישראליות. לירות מיל־ון 300 :הסכום
 את הביא ועדת־ד,כספים יו״ר :המהלך
 דקות. כמה של בנואם הסופית, הצעת־ההוק

 העולם סיעת הסתייגות פד,־אחד נדחתה
 להצעת־החוק לקרוא חדש כוח — הזה

 את ולבטל מס־הבנסה״, להעלאת ״החוק
 למס שאין מכיוון בטחון״, ״היטל השם
 כמה גם נדחו לבטחון. מיוחד קשר שום

אחרות. הסתייגויות
 נדרש סופית, להצבעה החוק כשד,ועמד

 בפרוטוקול נקבע וכך הקולות. את למנות
 נכחו זה חוק על בהציעה כי הכנסת

אחד ח״ב — חברי־כנסת ר ש ע ־ ה ש מ ח
ל״י, 20.000.000 לכל


