
לחץ יפעילו הרוסים

בגח׳׳ל מאבק י-1 -*י

לנאום הזכות על
 הוזיכוח בפתח בגין מנחם של הדקות 52 בן נאומו
בגח״ל. מר מאבק אחרי רק נתאפשר בכנסת המדיני
 הגוש, שותפי שני בין הקבוע התור לפי
הנוא ראשון להיות צריך ספיר יוסך היה
בוויכו קודמות, לפעמים כניגוד אולם מים.
 ודרשו חרות, אנשי התעקשו מדיניים, חים

 ב* בתור להתהשב שלא אולטימטיבי כאופן
זה. מיקרה

 שיהיה הודיע פשוט אלגנטית: בצורה ויתר ספיר
 בעת נכח זאת בכל בתל־אביב. בכנס שעד, באותה עסוק
לו. והקשיב בגין של נאומו

 שהחקירה מאחר מצטיין. יצואן תעודת
 המכס שלטונות מסרבים נמשכת, עדיין

דבר. עליה למסור

 הציע תומפסוו הלורד
את לרכוש

/פוסט ה״ג׳רוזלם /

שבבע הבריטי, העיתונות איל תומפסון, רוי הלורד
 וטלוויזיה, רדיו תחנות עיתונים, 187 נמצאים לותו

 הביע, הפירסומאים, ועידת לרגל בישראל ביקר ואשר
את פוסט, הג׳רוסלס עורך לוריא, תד עם בפגישה

 במיכליות פגיעה למניעת
לאילת כדרר

 נדחתה מדוע
? גורו הכתרת

ה היומון על הבעלות את לרכוש נכונותו
כישראל. המופיע האנגלית כשפה יחיד

 לא פוסט, מהג׳רוסלם לטובה שהתרשם תורפסון,
 לו הוברר שכן מעשי, ומתן משא לכלל כמובן הגיע
למכרו. יכול ואינו העיתון של בעליו אינו לוריא שתד

 נם■ מאחורי עמד מי יתברר וכאשר, אם,
 שהותקפה סי״, ״קורל במיבלית החבלה יון

 באכ-אל- במייצר בעברה בזוקה בפצצות
 השפעתם, פל את הרוסים יפעילו מאנדאב,

 כקרב והן המחבלים אירגוני בקרב הן
 ■מניעת לשם ותימן, דרוס-ערב מדינות
זו. מעין פעולות

 באספקה מעוניינים אחרת, מעצמה מכל יותר הרוסים,
 של שבסופו לים־התיכון, וערבי פרסי נפט של סדירה
 את מוצא בעולם, שונים בביטאונים שפורסם כפי דבר,
אירופה. למיזרח דרכו
 מרוכשות אחת שהיא רומניה, כי פורסם לאחרונה רק
ה הנפט צריכת את הגבירה מישראל, הגולמי הנפט
 מספקת עצמה, רומניה לאשקלון. בצינור מאילת מובל

 זקוקה לברית־המועצית, מבארותיה הנידלה הנפט את
 ולאספקה עצמית לתצרוכת ישראל דרך המובל לנפט

אחרות. מיזרח־אירופה למדינות
 הנפט של הסדירה ההובלה על איום בל

 ל־ הנפט אספקת על כאיום כמוהו לאילת,
מיזרח־אירופה.

ה לרבה גורן שלמה הרב של הכתרתו
 השבוע, שנערכה תל-אביב-יפו, של ראשי

 אישיות של פנייתה בגלל כשבוע נדחתה
חתו את שעבר ביטבוע שערכה ירושלמית

גורן. הרב של בניצוחו בתה, נת
 ביקשה שזר, זלמן המדינה לנשיא פנתה אישיות אותה

ה המועד את איתו וקבעה ההכתרה את לדחות ממנו
חדש.

 נגד הפנתרים
התקווה שכונת

ה שנערכה בהפגנה שהשתתפו השחורים, הפנתרים•
 כי השכונה ראשי את מאשימים התקווה, בשכונת שביע

המשטרה. עש שערכו הסכם בגלל להפגנתם הפריעו
 שקבוצת תתקוזה לתושבי הובטח כי טוענים הפנתרים

ה שייפסקו בתנאי הלאומית, בליגה תישאר יהודה בני
השכונה. תושבי של האלימות הפגנות

 מכוניות סוחרי אירגוו
המשטרה נגד משומשות

 מתכונן בתל־אביב משומשות מכוניות סוחרי אירגון
ישראל. במשטרת למלחמה לצאת

 שהגיעו למרות כי טוענים האירגון חברי
 המשטרה ממשיכה העירייה, עם להסכם

דו״הות. .להם ולרשום חייהם את למרר
 לשר- מכתב האירגון נציגי שלחו למאי ברביעי
 הם בבעייתם. לדון ממנו וביקשו הילל שלמה המשטרה

 בו לשר מברק השבוע שלחו ולכן תשובה קיבלו לא
בקשתם. על חזרו

מתבו לתביעותיהם, השר יענה לא אם
דר ב״אמצעים לנקוט האירגון חברי ננים

סטיים.״

 מהצהרותיו הסתייגות
הגרמני האורה של

 של הפרו־ישראליות להצהרותיו ברצינות להתייחס אין
ה הבוזדסטאג משלחת בראש שעמד מי שמידט, קרלו

ב שהשמיע שמידט, בישראל. לאחרונה שביקרה גרמני
 גרמניה של במדיניותה שינוי אין כאילו הצהרות פומבי

 לנצור יידע שאינו עסקן בתור ידוע לישראל, המערבית
 שונות במדיוות אחרים רשמיים ובביקורים לשונו את
המערבית. גרמניה לממשלת בעיות גרם כבר

 שנועדו בישראל, שהשמיע להצהרות גם
 קיבל לא ממשלת-ישראל, את להרגיע
 בבון רשמי. היתר או כיסוי בל שמידט

 על הידיעות את גלוייה במורת־רוח קיבלו
הצהרותיו.

 מנהלי בין ריב
צה״ל וגלי רשות־השידור

 מנהל ;זלמוג, שמואל בין קיצוני יחסים חידוד צפוי
 השידור תחנת מפקד לבני, יצחק ובין השידור, רשות

 שהעניק ריאיון זילזל שאלמוג אחרי צת״ל. גל־ הצבאית
ל להתמסר בפומבי ללבני הציע צה״ל, בגלי לעיתונות,

 הדל מוסיקת־פום, ולשידור בלבד לצעירים שידורים
פעולת־תגמול. להוות שנועדו צעדים שורת בנקיטת לבני

ל אולטימטום לבני הציג ראשון בשלב
 כ״גלי אזרחיים ושדרים תוכניות עורכי

 בלעדית שיעבדו דורש הוא לפיו צה״ל״,
 מובן אינו לבני הצבאית. התחנה עבור

ישר ב״שידורי שעובד שמי עוד להרשות
צה״ל״. כ״גלי גם יועסק אל״

ה התחברו שנכשלה, ההפגנה בעיקבות
ה הפנתרים עם תל-אכיב מאיזור פנתרים

 במפתיע לערוך מתכננים והם ירושלמיים,
 פדי התקווה, בשכונת משותך לילי מיצעד
גבם, מאחורי הסכמים ייתכנו שלא להוכיח

 הברחה נסיוו נתגלה
בחיפה מתכות של

 סליחה מבקשת המערכת
 מהגיליונות כחלק ליקויים על

 מחדש באירגון שמקורם
הדפוס של

 המכס שלטונות
 גילו חיפה כנמל

ל נפיץ לאחרונה
ג כמויות הברחת

 נחושת של דולות
נתג הדבר לחו״ל.

ש כשהתברר לה
ע שצויין חביות,

מכי הן כי ליהן
ה אלומיניום, לות
ש נחושת, כילו

העו כשוק מחירה
 מ* יותר גבוה למי

האלומיניום.
 המכס שלטונות לדעת

 נסיון זו בצורה נעשה
ש לחויל, הון להברחת

 מביא היה היצואן כן
ה ערך את רק ארצה

 את ואילו אלומיניום,
ה מחיר בין ההפרש

 היה לנחושת, אלומיניום
בחו״ל. שמו על משאיר

 המכס שלטונות
מאחו כי חושדים

 נמצא ההברחה רי
 ידוע, חיפאי יצואן
ר ר1אפט אגדי אבן.•כ מבכר לא שזכה מ באב־אר־באנראב? אן! גם־ חז




