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בזה. למערך והצטרפות מחרות תומכיו
 בלית שעזר, נראה ימני, מערך כל יקום לא אם

 גוז״ל ברשימת לרוץ הסכמתו את לבסוף יתן ברירה,
לכנסת.

ח הטלוויזיה ל ש  ת
ת צוות צו ע מו ה ת־ רי ב ל
 הישראלית הטלוויזיה של סיקור צוות

 כדי לברית-המועצות, כניסה אישור קיכל
או — האוניברסיאדה אירועי את לכסות

 במוסקבה שתתקיים הסטודנטים לימפיאדת
 ל־ כנוסך כי הודיעו הרוסים הכא. כחודש

 שתשתתף הישראלית הסטודנטים מישלחת
הטל של לצוות גם יתירו הם בתחרויות,

 המישחקים את לסקר הישראלית וויזיה
ככרית־המועצות. ולצלם

ו״צמן* ר1ע
 אלוה של סרובו מאחורי מסתתר מה
 את להכחיש או לאשר וייצמן עזר (מיל.)

 לתת יסרב באילו השבוע שנפוצה הידיעה
מוע כרשימת שמו להכללת הסכמתו את
ץ לכנסת ״ל נח מדי

להת לא וייצמן החליט הנוכחי בשלב כי נראה
 לעצמו שומר והוא העתידים, לצעדיו באשר חייב
 לקראת הזמן כל חותר עזר פתוחות. אופציות כמה

 החופשי, המרכז גח״ל, את שיכלול ימני מערך הקמת
שלי ארץ־ישראל למען והתנועה הממלכתית הרשימה

 עצמו עזר יפה. אברהם (מיל.) אלוף בראשות מה
 הנוב־ בבחירות אפשרי בלתי כזה שמערך מעריך

יקום כו מצב יווצר אם אולם מערךחיות
 גח״ל, כלי הימניות הסיעות של קטן, ימני
שרון אריק (מיל.) אלוף גם יצטרך אליו
עזר רוצה ),17־22 עמודים אריק, פרשת (ראה

עם פרישה של האופציה את לעצמו לשמור

 בפעם הניתן זה, בהיתר רואים רשמיים בחוגים
 משמעות בעל צעד ישראלי, רשמי לגוף הראשונה

ה להפשרת הסובייטים מאמצי במיסגרת יוצאת־דופן
ישראל. לבין בינם יחסים

 אלון ■גאל
ה ■וצא ש פ חו ל

ה להשתחרר עומד אלון יגאל ראש־הממשלה סגן
אוש שם תל־השומר, בבית־החולים ממכון־הלב שבוע

בהתקף־לב. שלקה אחרי שבועות, שלושה לפני פז
 לחופשה אלון ייצא רופאיו דרישת לפי

התאוששות. לשם
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שאק*ךואה
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ל ח׳י לג
 לשעבר, המפד״ל ח״כ
 שר־ כסגן מטעמה שכיהן

 שאקי, אבנר הד״ר החינוך,
 ל־ להצטרף אפשרות בוחן

 מה־ שפרש שאקי, גח״ל.
ב ההצבעה רקע על מפד״ל
 נפגש יהודי, מיהו שאלת
 מנהיג עם פעמים מיספר
בגין. מנחם חרות,

 מגעיו יסתיימו אם
 אנשי עם שאקי של

 הוא כהצלחה, גח״ל
רי מקום לקכל עשוי

ל גח׳׳ל כרשימת אלי
 תיקווה מתוך כנסת,
קו למשוך יוכל שהוא

דתיים. לות

ב: רו ק ב
ונתון

ת רוזיני בג
 לפירסומים החכרה

ל עומדת ״י מפא של
יו עיתון לאור הוציא

הגרוזינית. כשפה מי
 שונה הגרוזינית השפה
 הכתיב וגם הרוסית מהשפה

 ה־ מהכתב נבדל הגרוזיני
 הרוסית. השפה של קרילי

 בארץ היתד. לא כה עד
בש מתאימה דפוס מכונת

ה מנכ״ל הגרוזינית. פה
 מכבר לא שרכשה חברה,

 לוין־אפשטיין, דפוס את
 הורה הימלפרב, ישראל

 דפוס מכונת לרכוש כבר
העי לארץ. ולהטיסה כזאת

אופסט. בשיטת יודפס תון

1■

מתכ שני נגד צעדים לנקוט עומד הימלפרב אגב,
 השבוע. השם את לשאת העומד חדש, שבועון נני

 ובעל נויברגר דויד מקנדה החדש העולה השניים,
 את להוציא מתכננים הכט, ראובן דגון, ממגורות
 של החדשות חומר על בעיקר מבוסם כשהוא השבועון
 בידו כי טוען הימלפרב ניוזוויק. האמריקאי השבועון

 השבוע, בשם שבועון להוצאת 1964 משנת רשיון
זה. בשם להשתמש לשניים יתיר לא והוא

״ן ל ״־ ר  הג
ל יופעל א ר ש בי
היש להכרה הכלעדי הזיכיון הענקת

שי־ כישראל להפעיל טורם״ ״קופל ראלית

 השישי הא■
ש ץ יבלו אר ל

 לנקוט עומד מישרד-התיירות
להת בדי חירום צעדי כמיספר

בתיי צפוי הבלתי השפל על גבר
 מישרד-התיי- יזם השאר כין רות.
לחופ לארץ להביא תוכנית רות
ה הצי חיילי את מאורגנות שות

התיכון. כים האמריקאי שישי
 לכלות נוהגים השישי הצי חיילי

 כעיקר שלהם החוח חופשות את
 נשלח עתה ואיטליה. יוון כנמלי

 מיפ* נמצאת שם ליוון, מיוחד נציג
לשכ לנסות בדי השישי, הצי קרת

 את דשלוח האמריקאים את נע
 בישראל. גם לחופשות הצי חיילי
 יש התיירות מישרד אנשי לדעת

מ תיירים אלת 15 של פוטנציאל
השישי. הצי

מהפי לחולל עשוייה ה״גריי-ליין״, של רות
בישראל. התיירים הובלת בענף כה

 המפ־ בעולם הגדולה החברה היא גריי־ליין חברת
פו והיא באוטובוסים לתיירים הסעה שירותי 'עילה
 מלונות רשת כדוגמת העולם מדינות במרבית עלת

 בשמה להשתמש הזכות את מעניקה כשהיא הילטון,
 את לשכנע הנסיונות כל ומאושר. מוכר לגוף רק

 כה, עד נכשלו בישראל גם זכויות להעניק החברה
הערבי. מהחרם חששה בגלל בעיקר
 תיירים להסעת חברה להפעיל ניתן החוק לפי

 שכל מאחר לפחות. אוטובוסים 25 של צי עם רק
צו יהיה ל״י, אלף 300כ־ כיום עולה תיירים אוטובוס

 7,5 של סכום החדשה החברה בהקמת להשקיע רך
לפחות. ל״י, מיליון

 כ- לפגוע עשוייה ה״גריי־דיין״ הפעלת
 כישראל הקיימות התיירים הובלת הכרות

ש ביוון טורם״, ו״יונייטד ״אגד־תיור״ —
 נוטים מארצות״הכרית, בייחוד תיירים,

להם. מוכר ששמם כשירותים להשתמש

שימת  ■ח■!־ ר
ת ב לעירי בי א ־ ל ת

 היחיד ריצת של חדשה מהדורה כי הנמנע מן לא
תח ,1965 שנת של בבחירות לכנסת, נתן אייבי של
קבו בתל־אביב. המוניציפאליות בבחירות השנה זור
לבחי יחיד רשימת להגיש עומדת אזרחים של צה

 האמרגן הנראה כפי יועמד בראשה העירוניות, רות
בקו לזכות עשוי שהוא הנחה מתוך תורג׳מן, מרקו
 אף בעד להצביע רוצים שאינם אזרחים של לות
העירוניות. בבחירות המתמודדות מהרשימות אחת

□ סיורי ט׳ טודנ ס
ח גו עו מו ה ח־ רי ב ב

 תל- באוניברסיטת לארכיאולוגיה החוג
לארכיאולוג סטודנטים סיורי מארגן אביב,

הארמנית. לרפובליקה יה
 יעסקו כחודשיים, בעוד לדרך שייצאו הסטודנטים,

ארכיאולוגי. ומחקר בחפירות בארמניה


