
 צליחה המצרית: הבעיה
מלהמת־התשה או
 הפסקת־האש את להאריך שלא המצרים יחליטו אם

 אופציות: שתי בפניהם עומדות המלחמה, את ולחדש
 להפסקת־ שקדם בנוסח ההתשה מלחמת חידוש •

האש.

 תילטון, מלון ליד שי״ח אנשי הפגנת לפיזור היוזמה
 מטה מצד באה שם, ראש־הממשלה של נאומה בעת

תל־אביב. משטרת
 כמקום שנבח המשטרה מקציני אחד

 התכוון שלא המלון, של בכיר לעובד רמז
 להזמנת ידאג בי המשטרה, את להזמין בלל

הסגת-גכול-פלילית. על ויתלונן משטרה
 המשטרה, קצין של בקשתו את מילא הבכיר העובד

 המלון פתח ליד ששהו המשטרה כוחות קיבלו וכך
חוקי. מעמד המוזמנת, התלונה שהוגשה לפני עוד

 תלולה ירידה
לרדיו בהאזנה

 של ההאזנה הרגלי של הראשון המוסמך המחקר
השלמתו. לפני עומד ולרדיו לטלוויזיה האוכלוסיה

 השידור. רשות את הדהימו התוצאות
 הטלוויזיה שידור כשעות .שבהן העיקרית

ל ער כמעט לרדיו כבתים ההאזנה ירדה
האפס. נקודת

 כל של דראסטי לשינוי להביא עשויות אלה תוצאות
הערב. בשעות הרדיו לתוכניות הגישה

 מבלי גדול, בקנה־מידה התעלה של צליחה ניסיון 9
במלחמת־התשה. קודם לפתוח

שהמצ הסיכויים רבים משקיפים לדעת
 הארטילריות ההפגזות את יחדשו לא רים

 את לחדש יחליטו אם שלהם, המאסיביות
ב לבחור עלולים הם לעומת-זאת האש.

 עובדות לקבוע לנסות השנייה: אפשרות
 כקנה־ התעלה צליחת נסיון אחרי בשטח,

 שמועצת-הביטחון הנחה מתוף רחב, מידה
 בוהות כאשר האש את ותפסיק תתערב
 של המזרחית בגדה חונים עדיין מצריים
כיום. ישראל שבידי זו התעלה,
 שיקולים מתוך זו אפשרות כנראה יעדיפו המצרים

 סאדאת אנואר צבאיים. שיקולים מאשר יותר פנימיים
 תדמית המצרי, הצבא בעיני לפחות לעצמו, ליצור חייב

 לרשת ומתאים נועזות החלטות המקבל אמיץ איש של
נאצר. של מקומו את

 הצבא של כזה צליחה נסיון ייערן־ אם
 הוא משקיפים, אותם סבורים המצרי,
 הפרת של מוקדמת אתרעה ללא ייעשה

 באש כללית פתיחה בצורת הפסקת-האש
התעלה. בל לאורך

 צמיגים מייצאת ישראל
סובייטי צבאי לרכב

 מל־ אחרי לייצר התחילו ישראליים, צמיגים מפעלי
 הסובייטי השלל רכב עבור צמיגים חמת־ששת־הימים

במלחמה, שנתפס
 היחיד היצרן ביום היא ישראל

צב לרכב צמיגים המייצר המערבי בעולם
סובייטי, אי

 שידוד־מערכות
הימין בהוגי

 יהודית, להגנה הליגה מנהיג של לארץ בואו עם
בארץ. הימין בחוגי שידוד־מערכות צפוי בהנא, מאיר

ל ינסו החופשי המרכז שמנהיגי בעוד
 מחסום שיהווה בדי לשורותיהם מושכו

 כנראה ינסה כתנועתם, שהחלה לנשירה
 - לצידו למושבו בגין מנחם חרות מנהיג

וייצמן. לעזר נגדי במשקל
 להסלמה גם יגרום לארץ בהנא של בואו

וקרוב הימין חוגי של המלחמה כשיטות

במשרד־האוצר שינויים
 הממלא שססל, חיים ימונה הכללי החשב לתפקיד

ההון. ושוק המימון על הממונה תפקיד את עתה
 השכר על הממונה ורמנס, אפרים של סמכויותיו

 נציב של סמכויותיו חשבון על הורחבו במשרד־האוצר,
ניצן. יעקב המדינה שרות

ה משרד דובר של החלפתו גם צפוייה
 כישלון כעיקבות וזאת פלברג, משה אוצר

 שביתת בעת משרד־האוצר של ההסברה
המורים.

 ישראליים סטודנטים
באיטליה

דרכוניהם את יחזירו
באוניבר הלומדים ישראליים סטודנטים

 את להחזיר מתכוננים באיטליה, סיטאות
 ברומא. הישראלית לשגרירות דרכוניהם

הסטו מתכננים הדרכונים החזרת לאחר
ה השגרירות בחצר שביתת-שבת דנטים

ישראלית.
יש שבעה של מיקרה הסטודנטים מביאים כדוגמה

 בבית־חולים ואושפזו שחלו בפרארה, הלומדים ראלים
 סטודנט, לכל ליום דולר 30 האישפוז, חשבונות איטלקי.
החשבונות את העבירה השגרירות לשגרירות. נשלחו

 שר־התיירות
יתנגד לא

זיידל הילל להחלפת
 בין כיחסים המחודשת ההרעה לאור
 וחבר כן־אהרון יצחק ההסתדרות מזכיר

 שר־ עשוי זיידל, הילל המרכזת הוועדה
 גיבוי לתת להפסיק קול משה התיירות

זיידל. להילל
 תפקידו את לרשת המועמדים זיידל, שיוחלף במיקרה

ארצי. יצחק ועורך־דין ברקאי יצחק המפלגה מזכיר הם

 :חדשה תופעה
חמושות פרוצות

 פרד מיספר של כא-נקיהן חדש אכיזר
אקדחים. תליאפיגיות: צדח

 של מהאפוטרופסות להשתחרר שהחליטו הפרוצות,
ל להן משמש והנשק עצמאיות הפכו הזונות, רועי
רו בפני וגם חצופים לקוחות בפני גם כפולה: הגנה

הידלדלו. פרנסתם שמקורות הזונות עי
 לנשק רישיונות קיבל מהפרוצות חלק
רישיון. כלי האקדחים את נושא וחלק

דיזל. זונות החמושות: לפרוצות שהודבק הכינוי

.,גזוטזכים נוגשכיבו, . .


