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של מאבקם יחריף המדינה •בל שנת־העשור לקראת
 עצרות הפגנות, לערוך מתכננים הם השאר בין בירושלים. נטורי״קרתא

 ירושלים במשטרת חוץ. ואזרחי תיירים של תיפגש במקומות וכינוסים עם
זה. קנאי חוג מצד התפרעות נסיון כל חזקה ביד דכאל מעכשיו כבר מתכוננים

 ההודעות למרות במצולות, בליל שקעה לא המבחן אניית •
במפתיע תשמע כי ייתכן זה. בעניין ונישנות החוזרות הסותרות

 כתוצאה מוקדמת, פירסומת כל ללא סואץ, לתעלת האנייה של כניסתה על
זה. בעניין שנקבעה עקרונית מהחלטה

 המפורז־לשעבר מהאיזור צה״ל לפינוי המצרי הלחץ •
עתה. יתחדש זה, לאיזור האו״ם בוהות של וכניסתם בניצנה,

 מחזיק הוא כי שרמז האמריקאי, משרד־החוץ של עמדתו בעיקבות יבוא הדבר
שישראל בכך מותנית אילת במפרץ ישראל של החופשי המעבר שזכות הבדע

לפי תת־הנשק.שבי של הקודמים לגבולות האו״ס, להחלטת בהתאם תחזור,
 כי תטען ומצריים ניצנה, באיזור צה״ל כוחות חניית אסורה היתה זןז, הסכם

 ישראלי למעבר להתנגד חופשית יד לה נותנת זה באיזויד צה״ל של שהותו
 מניצנה צה״ל לפינוי פנים בשום תסכים לא מצידה ישראל במפרץ. חופשי
האו״ם. כוחות וכניסת

דק עזה רצועת בגבול הגדר לבניין תסכים ישראל •
 לא לשישרא )2 המצרי; השטח על כולה תיבנה הגדרש )1 : תנאים בשני
.העבודה במימון להשתתף תידרש

 ההסתדרות לנשיא בן־גוריון דוד בין סודיות שיחות •
אלו בשיחות הקרובים. בימים צפויות גולדמן נחום ד״ר הציונית

גולדמן כאשר סיני, עמבצ בימי שהתחדדו' האישים, שני בין היחסים יידונו

היחסים הרעת קשות. תוצאותיו ואת

ספורט

וו

כדורגל

 אותו וביקר המבצע על דבר ידע לא
 כ* גולדמן הכריז כאשר לשיא, הגיעה
ויחסו הערבים את מבין אינו ביג׳י

מנצח הצדק
 הד״ר עמד הצהרים, אחר השני ביום

 באולם הכדורגל התאחדות נשיא לאם, יוסף
 בקול הקריא מזא״ה, ברחוב ההתאחדות

עמו שלושה קטן, נוכחים קהל לעיני שקט
 זה היה כתיבה. מכונת של דחוסים דים

 של המיוחדת החקירה ועדת של הדין פסק
מש לשערוריות בקשר הכדורגל התאחדות

).1022־24 הזה (העולם השנה א׳ ליגה חקי
 בתוכו הכיל הוא מפתיע. היה הדין פסק

 מליגה קבוצות תשע נגד חמורות האשמות
 מבו־ היו משחקים שני שלפחות קבע א׳,

 על הדין בית הסתמך השאר בין יימים.
 לביום בקשר הזה העולם כתב של עדותו

 למכבי־שעריים. מכבי־רחובות בין המשחק
 ליטבק, משה של ״שיחתו הדין: בית קבע

 מעידה ״כסית״ בקפה רחובות מכבי מאמן
 מקבל אינו הדין בית מבוים. היה שהמשחק

 דבריו היו כאילו ליטבק של טענותיו את
.מתיחה בגדר . ״ .

 מסקנות של קיצוניותן למרות אולם
ההת של כבודה. את הצילו אשר הועדה,
היש הספורט כבוד ואת לכדורגל אחדות
 מדי. רכות הועדה החלטות נראות ראלי,

מיו- מבחן ליגת קיום על החליטה הועדה

השלום. סיכויי את מקלקל כלפיהם

 לשי הצרפהי שר־החוץ ס
 יהיה פינו כריפטיאן עכר

 אחרי בישראל, הבא המבקר
גי לשעבר הממשלה ראיט

הסתיו. לתקופת צפוי ביקורו מולא.

מרחיקי לשינויים צפה •
שר משרד־הפנים. כמנגנון לכת
השר היה בר־יהודה ישראל הפנים
עס מיד משרדו את מיפלג שלא היחידי

 נרקמה עתה ורק לתפקידו, כניסתו
מיפלוגו תוכנית אחדות־העבודה במפלגת

 המרכזיים פקידיו והחלפת המשרד של
יהיו השינויים נאמנים. מפלגה באנשי

י ״ י --- ־—7־
 המרכזי במשרד הן ויסוודיים, רבים

הארץ. פני על שלוחותיו בכל והן

 מין, מחלות למניעת החוק •
הממ שולחן על עתה המונח

 לכנסת, בקרוב ויובא שלה
 פנים- מחלוקת לסלע ייהפך־

מסעיפיו. אחד בשל קואליציוני
בדיקה לעבור זוג כל המחייב זה, סעיף

לנישואין, היתר קבלת לפני רפואית
 הדתיים, של החריפה בהתנגדותם ייתקל

 ובטהרת בצניעות פגיעה בו יראו אשר
המסורתיים. המושגים לפי המשפחה,

למוות אותה וקו אחותו, עם לטייל יצא .

 להקים ההצעה •
 תיתקל כולל בריאות
 של החריפה נגדותן

שיראו ואחדות־העבודה,
 קופת של בעצמאותה התנקשות כזה

 אס זה, ביטוח ההסתדרותית. חולים
 מתלותו האזרח את לשחרר עתיד יבוצע,
יוכרוכל ההצעה, לפי הרפואי, ביטוחו

ביטוח
בהת־
מפ״ם
בביטוח

 צ׳רנובילסקי מקם השופט בפקודת שנעצר לאחר ביפו, הסוהר בית אל מובל אפריאן
 ביקר ילדים, לחמשה ואב ,28 בן ירקות סוחר זאפריאן, אחותו. רצח באשמת ום,

 לארבעה אם הנשואה, דיזי אחותו את שם מצא הוא השרון. ברמת אמו אצל שעברה
אליהו, כשיצאו תקיפה. באשמת בבית־הסוהר הכלוא בבעלה בוגדת היא כי חשד בה

 אותה תקע מטבח, סכין זאפריאן שלף המעברה, בסביבת הצהרים אחר לטיול ואמם דיזי
לעצרו. שיבואו לשוטרים חיכה הגופה, ליד ישב הרצח אחרי אחותו. בגוף פעם שלושים

אליהו
15ל־

בשבת
ילדים,

 כלשהי עובדים בהסתדרות
הקיימות החולים קופות

לגבי
כשוות

שיטה להגשמת מוכנה שמפא״י בעוד הלאומי. הבריאות. ביטוח לגבי דרגה
 הרפואי, הביטוח על יותר עוד כולל שלטון לה תעניק שהיא תקווה מתיך זו

ההסתדרות. של השפעתה לצימצוס מתלהבות השמאל מפלגות אין
כקרוב בנראה יפרוש טבנקין יצחק העבודה אחדות ח״כ •
ן . מ ת ס נ כ  אליו, נכנס מאז כמעט זה במוסד פעיל אינו שהוא מאחר ה

 בצורה ולהגביר מפלגתו של אחר לעסקן מקומו את לפנות טבנקין החליט
בכנסת. הסיעה השפעת את זאת
הציונים מפלגת על־ידי יוזמן סילבר הילל אבא ד״ר •

 הפרסטיז-ה הרמת העיקרית: המטרה כישראל. הופעות לשורת הכלליים
זו מפלגה של שוועידתה לאחר הוחלט כך על בציבור. המפלגה של הירודה

י
הפנימית. ההתפוררות את כל לעיני חשפה
הפעם אך יחודש, חרות עם הצ״ב לאיחוד המשא־והמתן ©
 לאומי ״ריכוז על קלושה החלטה קיבלה הצ״כ שוועידת אחרי פומביות. ללא

 הצ״ב קריניצי ואברהם מחרות בן־אליעזר אריה עצמם על קיבלו ליברלי״,
 הכמעם־מוחלטת שליטתו לאור קלושים, הסיכויים: לשידוך. שושבינים לשמש

הציוניס-הכלליים. העובדים של הנמרצת והתנגדותם המפלגה על סרלין יוסף של
 תוספת אשר הוצאותיו, של פתאומית לקפיצה היכון •

שתשולם לאחר מיד לכסותה. תספיק לא בקרוב שתקבל היוקר
 הממשלה תחדל מחירים, לעליית גורם עצמה בפני תשמש אשר היוקר, תוספת

 על אשר רבים, מיצרכיס של המחירים עליית את לרסן ממאמציה מה לזמן
סובסידיות. מתן בעזרת כה עד שמרה מחירם יציבות

 בהשתתפות הקרובה, מהשבת החל חדת,
 רחובות, מכבי כפר־סבא, הפועל הקבוצות

 תל־ הכוח חדרה, הפועל ירושלים, הפועל
אביב.

 המבחן בליגת הראשונות הקבוצות שתי
 תתמודד והשלישית הלאומית לליגה תעלינה

 הלאומית. בליגה האחרונה יפו, מכבי עם
 לקבוצות, סיכויים אמנם נותנת זו החלטה

 מבוימים, ומשחקים קנוניות בשל שקופחו
 שני מצד אולם הלאומית, הליגה אל להגיע

שסרחו. לאלה עונש שום קובעת היא אין

 ללעג השמה כדורגל שקבוצת יתכן לא
 ש־ ההוגן, הספורטאי המשחק את ולקלס

 את והמרמים שוחד המקבלים כדורגלנים
 כדורגל, במקום קרקס מחזות בהציגם הקהל

טהו כדורגל קבוצות בין לשחק ימשיכו
אזהרה. כל ללא ואפילו עונש כל ללא רות

 עצמה את שפטרה הועדה, של רכותה
 שאין בטענה וכדורגלנים אגודות מלהעניש

 הביאה משמעת, ועדת של סמכויות לה
 האשמות האגודות מצד חצופות לתגובות

 וגם רחובות מכבי גם בקנוניה. ביותר
ב ישתתפו שלא הודיעו כפר־סבא הפועל
היש הספורט לתועלת רק זד. יהיה מבחן.
 ללא יתקיימו המבחן משחקי אם ראלי
אלה. אגודות שתי
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חג של החוש אלילו

בגביע
ס ־״<״ ו ז ך ט ס י ס ס

 מש־ לפני יום האחרון, חששי יום ך*
 לפני ימים ושלושה הגביע על הגמר חק ■4

 מיברק קיבלתי חתונתי, להיערך שעמדה
 ״עליך הבא: בנוסח לכדורגל, מההתאחדות

 באסה למגרש 18.15 בשעה שני ביום להופיע
 הישראלית. הנבחרת סגל אימון לשם ביפו,
מ האישי. ציודך כל את עמך להביא עליך

 סגור.״ אימונים למחנה תיכנס באסה מגרש
 בערב שני שביום בהתאחדות ששכחו כנראה

 לי שימש בינתיים אולם להתחתן. עומד אני
למתיחה. חומר המברק

 להם: ואמרתי להורי המברק את הראיתי
 יתכן שני, ביום לאימון קצת יוצא ״אני

 תעשו אל לי, תחכו לחופה, קצת שאאחר
ב המתיחה את קיבלו הורי בלעדי.״ אותה

 לעשות אעיז שלא לי הודיעו הם רצינות.
זאת,
 סביב היחידה המתיחה גם זו היתד, לא

ש רוצה שאני למשפחות הודעתי חתונתי.
 הפועל של הכדורגל במגרש תיערך החתונה

 ושארבעה פרוז׳קטורים׳ לאור פתח־תקוה,
מק את יאחזו ספורט בתלבושת כדורגלנים

 כדורגל משחק לערוך גם הצעתי החופה. לות
 הם שלנו ההורים אבל החופה, לפני קצר

וסרבו. שמרניים
 משולש חג יום היה שני יום למעשה

 שנית, חתונתי. יום זהו כל קודם עבורי.
 שלישית, בגביע. לזכייתנו השמחה יום זה

 שלי ההולדת יום .21ה־ הולדתי יום גם זהו
 הרבנות אבל שבוע, בעוד רק למעשה חל

 תשעה צום בגלל חגיגות, אז מרשה אינה
באב.

 תכנון ללא לאחד התמזגו החגים שלושת
ואני, נירה תיכננו, החתונה את מוקדם.

ע י ב ג א ה ו . ה ו נ ל  בידו מחזיק סטלמך ש
 שקבוצתו לאחר לכדורגל, המדינה גביע את

יפו. מכבי את בנצחה לראשונה, בו זכתה


