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 יהד של כסגנו ולשמש תל־אכיב לעיריית
רכינוביץ׳.

 התואר את שישא גוף בראש כנראה יעמוד גבע
 לגייס שינסה רבינוביץ׳, תומכי אזרחים — את״ר

 כראש־העיר רבינוביץ׳ של בחירתו לחידוש תמיכה
המערך. מתומכי שאינם אנשים בקרב

 הפיר־ מסע למרות וזאת נמכרו, לא הכרטיס, ל״י
ב ארצה שהגיעו התיירים בין שנערך הנרחב סומת
אפריל. חודש

 צה״ל מיצעד של העיקרי יוזמו כי לזכור ראוי
 עשוי המיצעד כי שטען קול, משה שר־התיירות היה

העצמאות. ביום לארץ התיירות תנועת את להגביר
כ ריקים מקומות להותיר שלא מנת על

 המין מסלול כשולי שנכנו כמות
 התיירות מישרד אנשי

 ?¥חי1 העברית, האוניברסיטה של פוס
 למכירה, שנועדו כרטיסים מאות סטודנטים

כסף. אין חינם
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 של העצמאות יום מיצעד שמאז למרות
 ואין נרגעו כמרחב הרוחות כי נדמה צה״ל

 בקווי האש חידוש סכנת על עוד מדברים
 מעריכים ערב, למדינות ישראל כין החזית

חלפה. טרם סכנת'ההתלקחות כי משקיפים
 פגישת ערב לפעול הערבים ינסו משקיפים לדעת
ה מנהיגי שני את לאלץ מנת על ניכסון—ברז׳נייב
ה במזרח פתרון למציאת בדחיפות לפעול מעצמות

תיכון.
 פעילות כי הנמנע מן לא

זה. שבוע כסוף עוד ערף
תי■ הפגנתית

ם קשיים ביי צי תק
ם לי חו ת־ פ קו ל

 כפני עומדת ההסתדרותית קופת־החולים
ה בסוף זו. לשנה חמורים תקציביים קשיים

ש הזמני התקציב של תוקפו יסתיים הנוכחי חודש
שהת אחרי חודשיים, למשך המפקח הוועד ע״י אושר
 מיליון 120 בסך הגרעון לכיסוי היחידה הדרך כי ברר
ה מחברי נוספים מיסים גביית באמצעות היא ל״י

 בתמורה ל״י מיליון 40 של כולל בסכום הסתדרות,
 מיליון 40ב־ הוא אף שיסתכם נוסף ממשלתי למענק

ל״י.
 ״דמי להטיל המערך ראשי של תוכניתם

להי זו ובדרו ההסתדרות חברי על יוקר״
 על בוועד־הפועל בולל כדיון מהצורר מנע

 על• הוכשלה — בו והשימוש המם הרכב
בוועד כוח־חדש — העולם־הזה סיעת ידי

דין ק־ ס טי פ פולי
 בפני למחות עומדת בישראל האדם לזכויות הליגה

השו שנתן בהחלטה פיסקה על העליון בית־המישפט
 לסיב־ בקשר לובנברג, שלמה בתל־אביב, המחוזי פט

 המיש־ אנשי לבין ותיקיה בין בליגה, השליטה על סוד
 להשתלט שניסו העבודה מיפלגת של הצעירה מרת

עליה.
״ה :השאר בין השופט קבע בהחלטתו

 עתה נמצאת והאזרח האדם לזכויות ליגה
 חשים שאינם ואחרים, רק״ח אנשי בשליטת
 הנוכחית, כצורתה ישראל למדינת נאמנות
כערכים.׳׳ יהודים

 באמצעות השופט, החלטת על שהוגש בעירעור
 אינה זו ״קביעה כי נאמר ברקאי, אהרון עורך־דין

ופוגעת.״ מעליבה נכונה,

□ מועמדי□ ערבי
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ה בראשית שיצאה מאיר גולדה ראש־הממשלה

 את לבטל החליטה בבית־חולים, בדיקות משורת שבוע
 החודשיים למשך לה שנקבעו הפומביות ההופעות כל

 באסיפה הופעה גולדה ביטלה השאר בין הקרובים.
ישראל. עיתונאי של הכללית

שלום״ ״שידורי ה
נתן א״ב■ של
 שאחרי נתן, אייבי השלום טייס

ספי את השיט רכות הכנת שנות
 ה- לאגן ״1 ״שלום שלו השידור נת

 האחרונה כשבת החל ים־התיכון,
 השידור מתחנת השלום בשידורי

אנייתו. גבי שעל הפיראטית
 החלו אייבי של השלום שידורי

 ממר• בהפלגה הספינה גבי מעל
 כצורה ונקלטו לקפריסין, סייל

חמי מיום החל כישראל. קלושה
 אותם לקלוט יהיה ניתן הקרוב שי

הבי בגלים 1540 בתדר כבירור
 עד תטיל שהספינה אחרי נוניים,

 שכמידבר אל-עריש חופי מול גן
סיני.

המע ראשי במליאה. דיון שתבעה הפועל,
 זה נושא להביא חוששים בהסתדרות רך

הבחירות. כשנת לדיון
 שאר הסכמת את המערך ראשי מבקשים עתה
הגבו הכנסות בעלי על רק מיסים להעלאת הסיעות

 ל״י. אלף של למקסימום ועד לחודש ל״י 650מ־ הות
 לתקציב נוספים ל״י מיליון 20 רק תבטיח זו תוכנית

קופת־חולים.

ע צפו׳ ר ק
חזית העומאד״ ב.,

 ״ברית־השמאל״ הקטן השמאלני באירגון קרע צפוי
 חבר ריפתין. יעקב בהנהגת מפ״ם מפורשי המורכב

 מן למעשה פרש רבינוביץ, גרשון רוחמה, קיבוץ
 משותפת לחזית ריפתין של התנגדותו רקע על הברית

 ריפתין בהסתדרות. אחרת שמאל סיעות עם בבחירות
רק״ח. עם משותפת לחזית בנראה חותר
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 ערביים מועמדים יכללו לראשונה כי הנמנע מן לא

 השמינית, לכנסת בבחירות העבודה מפלגת ברשימת
 המיעוטים ברשימות המופיעים לערבים בנוסף וזאת

העבודה. למפלגת הקשורות
ל המערך ברשימת נכללו שעברה שבפעם אחרי

 הלחץ גובר מפ״ם, מטעם ערבים מועמדים כנסת
 המערך כרשימת להכליל העבודה כמיפלגת

ער אחד המיעוטים, מבני מועמדים שני גם
 מיפלגת של המקומות חשבון על דרוזי, ואחד בי

ברשימה. הראשונים המקומות 60ב־ העבודה

 צה״ל למיצעד ישיבה כרטיסי של רבות מאותכאן עבר צה״ל מיצעד
טובה! שכנות העיקר,21 של במחיר לתיירים, למכירה שנועדו בירושלים,


