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למען חזית
דמוקרטיות בחירות

 הכוחות שד משותף אירגון לקום עומד
ש הבהירות, שיטת שינוי נגד הלוחמים

הפוליטיות. הריעות מיגוון כל את שקףי
הפולי המנהיגים את רק לא שיקיף זה, אירגון

 מערכת־ ינהל בלתי־תלויים, אנשי־רוח גם אלא טיים
 הפועל לאירגון מישקל־נגדי -וישמש ענפה, הסברה
היחסית. השיטה לביטול

 תעבור שההצעה רב סיכוי איו בינתיים
 החוק-חוקה-ומישפט ועדת את במהירות

 טרומי, לדיון הועברה שאליה הכנסת, של
 ועדה כראש ראשונה. לקריאה הכנתה לשם

 גולדשמידט, יוסף המפד״ל, איש עומד זו
השיטה. לשינוי כחריפות המתנגד

 ההצעה הוקפאה
 אישית לבחירה

ראשי־עיריוח של
 לשינוי הצעת־-החוק גם מוקפאת ועדה באותה

 אליה שהועברה ראשי־הערים, של הבחירות שיטת
שנתיים. לפני

 מאחר לאפס, ירדו הזאת ההצעה סיכויי
 משה המערך, סיעת •טל החזק שהאייט
 נמצא כרעם החריף. לטתנגדה הפך כרעם,

 עירית ראש קולק, טדי עם חמור כפיכסוך
 כבחירה העיקרי המעוניין שהוא ירושלים,

ראשי־הערים. של אישית

רוצה המעדר
רובינשטיין באמנון

 אנשי התחילו לכנסת הבחירות התקרבות עם
 שאותם אישים של שמות לגלגל מיפלגת־ד,עבודה

המערך. של המועמדים לרשימת למשוך לדעתם, :דאי,
 שמו השאר, כין מוזכר, המערך כהוגי

רו אמנון פרופסור הצעיר, המישפטן של
באוני למשפטים הפקולטה דיקן בינשטיין,

 הליברליים שמאמריו תל-אכיב, ברסיטת
 סיכויים שיש נראה לא תשומת-לב. עוררו
זה. לרעיון

 במקום לוי שלמה
 פרידמן שמחה
הבאה בכנסת בחייב

 פלג על הנמנה פרידמן, שמחה המפד״ל ח״כ
 -מההצעה -מרוצה אי-נו במיפלגתו, הדתי הקיבוץ
שאקי. אבנר ח״כ של במקומו שר־החינוך לסגן למנותו

 הדתי הקיבוץ פלג של הכוונה :הסיכה
השמי לכנסת במועמד להעמיד כמיפלגה

 כמקום מכארות־יצחק לוי שלמה את נית
טירת־צכי. קיכוץ חכר שהוא פרידמן

הרצי האנשים לאחד הנחשב פרידמן,

ב להתחיל מעוניין אינו כמפד״ל, ניים
 להפסיק יצטרך אותה שר, סגן מלאכית

הבחירות. אחרי ומחצה שנה כעוד
 מוסכם תמיד שהוא במפד״ל הדתי הקיבוץ פלג

 ב־ הפנימיו-ת בבחירות משתתף ואינו הצדדים על
 ח׳׳־כ לתפקיד לוי שלמה את להציע מתכונן מיפלגה,
 לתפקיד קפיצה קרש לו ישמש שהתפקיד בתיקווה
 גואלמן אליעזר במקום המיפלגה של הכללי המזכיר
ור-הפטיג. זרח שר־הדתות של סיעתו על הנמנה

 לקיבוצו פרידמן יחזור תיתקבל, שההצעה במיקרה
פנימיים. חינוכיים בעניינים ויעסוק

לתפקיד בביר קצין
 הזכירות יוייר

הליברלית המיפלגה
 רכות הוזכר ששמו בכיר צה״ל קצין

 למיפלגה ויצטרף מהצבא יפרוש לאחרונה,
 של השלישי כמקום יוצב הקצין הליברלית.

כ תופיע אם השמינית, לכנסת הרשימה
 השביעי במקום או עצמאית, רשימה

גח״ל. ברשימת
 גם לכהן קצין אותו מיועד כח״כ תפקידו מלבד

 עם שהתפנה תפקיד המפלגה, מזכירות ביו״ר
 המזכירות, יו״ר שהיה ארליך שמחה ח״כ של מינויו

ההנהלה. יו״ר לתפקיד

 למימון חוק
הגדולות? המיפלגות

 הציבור, מכספי המיפלגות למימון ההצעות שאר בין
 מימון את רק לאפשר שמטרתה מחוכמת הצעה קיימת

הגדולות. המיפלגות

חתולי□ וגד
 לרצח אחראי מי הוקרת -תל־אביב משטרת

 רעל, באמצעות תל־אביב צפון חתולי של שיטתי
 תל־אביב עירית של הוטרינרי שהרופא אחרי
 המסוכנים הרעלים, פיזור כי הסברה את העלה

פרטי. מרעיל של מלאכתו היא לחיות־בית,
 תל-אכיב מיטטרת של הצפונית לנפה
 ברונו נגד תלונה זאת עם יחד הוגשה

המתלו בתי-הסוהר, שירות רוקח קרן,
 זיוה אחרונות״ ״ידיעות כתבת ננת,

 קרן שמר חושדת היא כי טענה יריב,
 הו־ באמצעות הפרטי בלכה את הרעיל
 דירתה. למרפסת שהשליך רעילים מרים

 מכל סירחון עולה המתלוננת לטענת
החתולים. מגוויות מגוריה סביבת

 ראתה כי העתונאית טענה במשטרה בעדותה
 הרוקח, ברחוב. חתולים מרעיל הרוקח את בעצמה
 אדם ״אני :הגיב בתי־הסוהר, שירות במדי המשרת

כאלה!״ דברים עשיתי לזן הגון.

ומציע■□:
 מיפלגה לכל לתת פרטי אזרח כל יוכל זו הצעה לפיציוני״ ״מערך

 בחזרה הכסף את ולקבל ל״י, 50 בגובה תרומה
ממס. ניכוי על־ידי -המדינה מקופת

 השלימה ארץ־ישראל למען התנועה מאנשי כמה
 מערך הבאות הבחירות לקראת להקים לנסות עומדים
 הרעיון הוגה השלימה. ארץ־ישראל ברעיון שידגול

 המאמין שמיר, משה הסופד הוא הציוני״ ״המערך של
 החופשי, המרכז גח״ל, של מערך להקים אפשר כי

 העשוי -הלאומית, הדתית המפלגה אף ואולי ע״מ
ומפ״ם. העבודה מפלגת של מהמערך קולות למשוך

אזרחים יפחדו כזאת בצורה העוקץ:
 כל ואילו אופוזיציוניות למיפלגות לתרום

 ממשרד כלשהי הנאה כטובת שירצה מי
 בדי תרומתו את ישלם כלשהו, ממשלתי
 השלטת המיפלגה לאנשי זאת להראות

כספו. את כחזרה ויקבל

 רכים. תומכים אין שמיר של זו להצעתו
התנוי פעילי מרבית

 מבחינה עיוור וא
ית

 שמיר בי סבורים עה
הוא

הצ והעלאת פוליטית
 אלא נועדה לא עתו

לעצ פירסומת לעשות
מו.

לגנוב
עתיקות

האח חוקי הבלתי שללו
 משה שר־הבטחון של רון

 הם העתיקות משוד דיין
 דמויי־אדם, קבורה ארונות

מצ קבורה באתר שהתגלו
 אל־בלח דיר ליד עתיק רי

עזה. שברצועת
העוב את ניצל דיין

 העתיקות שאתר דה
ב הנתון בשטה נמצא

ל משם גנב שליטתו,
ארו מספר רשיון לא

ש לפני קבורה, נות
 חפירות כמקום רבו
ארכי ידי על לה

מהאוניברסי אולוגים
 ו־ ירושלים של טאות

תל-אכיב.

נעו
הצי

י סימן או מטאטא ניקוי


