
 — משטרתי טרור־לילה
בליל־העצמאות גם

 במינו, מיוחד מיבצע בפני עומדת תל־אביב משטרת
הקרוב. בליל־העצמאות

 תל-אכיב מחוז של הצפונית חנפה מטה
 מקומות־ כפל תעבורנה אשר חוליות מכין

וב במועדוני־הלילה ככתי־הקפה, הבידור,
 בעל לבל דו״חות ותרשום - דיסקוטקים
 פתוח, עסקו את ישאיר אשר מקום־כידור

בחוק. הנקובה השעה לאחר
 ליל־העצמ־ שזה בכך להתחשב המשטרה בדעת ״אין

 זה יום בין זה, בנושא מבחין אינו שהחוק מאחר אות,
עצמה. במשטרה מהימן מקור מסר אחר,״ יום לכל

 - ירושלים מושבי
— פורש יהמשפט היועץ ההרוסים הכפרים יורשי
 של האדמות מן נהנה מי נתגלה סוה-םוף

אח שנהרסו לטרון, באזור הכפרים שלושת
מלחמת־ששת־הימים. רי

 להחזיר צורך שיש חששו עוד כאשר נהרסו הכפרים
 ורצו המערבית, הגדה אזורי שאר את חוסיין למלך

 לירושלים, הכביש על החולשת זו, מובלעת להשאיר
 נמצאים עדיין מהכפרים שגורשו התושבים ישראל. בידי

חסרי־כל. כפליטים בגדה, רובם
 תשובה מלתת פעמים כמה התחמק שר־החקלאות

האדמות. נמסרו למי השאלה על ברורה
 נו* שאילתה על בתשובה הודיע, השבוע

 משותפת לחברה נמסרו האדמות בי ספת,
 שנה למשך ירושלים, אזור מושכי של

דמי־חכירה. תמורת פלחה, לגידולי אחת,

 מלחי השופט
לפרוש עשוי

השו במישפט המלא פסק־הדין פירסום לאחר עתה,
 — זכאי יצא מלחי שהשופט ולאחר מלחי, אליעזר פט

בתל־אביב. מחוזי כשופט מתפקידו לפרוש הוא עשוי
 הפגנתי, באופן המשפט לבס חזר מלחי

 מקו־ אולם הראשוני. הפירסום לאחר מייד
 עומד הוא הפגרה לאחר בי טוענים, רביו

כ הישראלי המשפט עולם את להפתיע
פרישה.

 עינימ להיכנס למלחי הציעו מצליחים עורכי־דין מספר
 איש שהוא מלחי, אולם פרטית. בפרקטיקה לשותפות

משלו. עורכי־דין משרד לפתוח גם עשוי עשיר,

מלחי משפט על ספרים
 סופר יונה של הדחופה יציאתה סיבת

 משפט-מלחי ששופטי לפני אף לאנגליה,
 רק התבררה פסק־דינס, נימוקי את פירסמו

 את כבריטניה לפרסם תנסה יונה השבוע:
המשפט. ועל חייה על ספרה
 אף בארץ. מו״לים לעניין לשווא, ניסתה, סופר יונה
להסתכן. מוכן היה לא מ״ול

ה את להוציא — היא לה שנותרה היחידה התקווה
 לאור לצאת עומד בינתיים באנגלית. בבריטניה, ספר

 המרכזיות הדמויות ועל מלחי משפט על הראשון הספר
רייכר. גדעון העיתונאי של פרי־עטו — בו

 ישלח לא הדואר
הדתיים בלחץ — חבילות

ו שר-הדתות, ללחץ נכנע משרד־הדואר
 כין הכילות, לשלוח לא כסודי-סודות הורה

 לא שבחבילות כדי - באפריל 21ל- 9ה׳
חמץ. יועבר

 באפריל 7ב־ הדואר״. על ״עומס הוא הרשמי התירוץ
נת בה הדואר, מטעם הודעה בקול־ישראל שודרה אף

 בתקופה חבילות מלשלוח להימנע אזרחי־המדינה בקשו
לחיילים. אף — זו

ש דיין, משה את במיוחד הזעים הדבר
מ לאחד הורה כמיטת-חוליו, בך על שמע
יש לשר-הדואר, אולטימאטום להציג סגניו
 בשתיקה!״ בך על אעבור ״לא ישעיהו. ראל

ובאמ פרטי באופן ישעיהו, על דיין איים
סגנו, צעות

התעד גם השרירותית ההחלטה נגד התערב בינתיים •
החייל. למען

במקומו צבאי פרקליט
 משרד־המשפ• בצמרת חשוב שינוי צפוי
 בן־ משה לממשלה, המשפטי היועץ טיס:
לכהו בנראה וישוב מתפקידו, יפרוש זאב,
מחוזי. בשופט הקודמת נתו

 יתמנה, הפורש המשפטי היועץ במקום
בפרק הבכירים הפרקליטים אחד בנראה,
הצבאית. ליטות

שאלתיאל האלוה על לחץ
 בשבועות לאור, להוציא עומד שאלתיאל דויד אלוף

ירו אזור כמפקד כהונתו בתקופת הדן ספר הקרובים,
השיחרור. מלחמת בעת שלים,

ל לגימלאות אלה בימים הפורש שאלתיאל, האלוף
 אחדות, בארצות כשגריר האחרונות בשנים שכיהן אחר
 על זה בספר לענות עומד לשר־החוץ, מיוחד כיועץ וכן

 — אותו שתקף נאמנה, קריה יוסף, דב של תוכן־ספרו
מעורב. היה בה טוביאנסקי, פרשת על אור לשפוך וכן

על ללחוץ עתה מנסים ממשלתיים גורמים מספר

ה נשיא את לראשונה, גם, איחדה שביתת־המרצים
 ד״ר הרקטור יריבו, ואת וייז, ג׳ורג׳ הד״ר אוניברסיטה,

אחד. משותף למאבק — כ״ץ בן־ציון
 של תקציב יש ירושלים לאוניברסיטת המרצים: טענת

ל לירות 7000 של — לטכניון לסטודנט; לירות 4000
הממש החליטה תל־אביב לאוניברסיטת ואילו סטודנט.

בלבד. לירות 2000 של תקציב להעניק לה
 רוצים המרצים, מן קיצוניים הסטודנטים

מו על־ידי המשתלם המירבי התקציב את
לסטודנט. לירות 7000 כארץ: גבוה סד

בקופת־חולים סיבסור
ה קופת־חולים הנהלת בין סיכסוך צפוי
 - במרכז קו״ח עובדי סגל לבין כללית
 את להחתים הפקידים של סירוכם לאור

האוטו השעון באמצעות ברטיסי-עבודתם
לאחרונה. כמשרד, שהוצב מאטי

להם. חורה שהעניין הרופאים, על־ידי נתמכים העובדים

הטוטו נגד תביעות
 נגד תביעות הקרוב, בזמן יוגשו, הראשונה בפעם
 הטוטו רצינית: עילה על המבוססות הספורטוטו, מיפעל
 אי־דיוקים שכללו טפסי־ניחושים בשבוע־שעבר הפיץ

המשחקות. הקבוצות של לביתיות בקשר
בש הראשון, ביום רק התבררה הטעות

 טפסים למשתתפים שסופקו ועד שעבר, בוע
למ מנחשים עשרות במה הספיקו חדשים,

מוטעים. טפסים על ניחושים סור
 תביעה להגיש כדי השבוע, התארגנה קבוצת־מנחשים

המשתתפים. כספי החזרת ולמען חלוקת־הפרסים, לביטול

ישבתו לא הכדורגלנים
ל הלאומית הליגה כדורגלני של איומם
 עקב השבוע, הליגה, מישחקי את השבית

 לבטל לכדורגל ההתאחדות של אי־נבונותה
בנראה. יתממש, לא ההסגר״, ״חוק את

ב־ העומדים השחקנים על מופעלים אישיים לחצים

 אך — מספרו מסויימים חלקים לגנוז שאלתיאל האלוף
כך. לעשות מסרב הוא

שביתות שתי
תל־אביב באוניברסיטת

 יפתחו תל-אביב באוניברסיטת הסטודנטים
 ל- ובמקביל כנפרד - משלהם בשביתה

פסח. לאחר מייד שתפרוץ שכיתת־המרצים

 אולם השחקנים. הקימו אותו הבלתי־מוכר, האיגוד ראש
הסכ השחקנים את מרתיעה האיומים, שאר מכל יותר

ויש סוכנויות־טוטו בעלי שהם כדורגלנים אותם כי נה,
 להפעלת זכותם את לאבד עלולים — בשביתה תתפו

 עשויים השבת, לשבות החלטתם למרות אלה. סוכנויות
 לא חבריהם רוב כי לגלות הכדורגלנים אירגון ראשי

כסדרם. הליגה משחקי יתנהלו ולכן לשביתה יצטרפו
ה ימשיכו השביתה, תתקיים לא אם גם

או המחייב החוק, נגד להילחם כדורגלנים
 כדורגל• מפעילות שנים לשלוש לפרוש תם
קבוצה. לעבור רוצים שהם כמיקרה נית

 האסיפה לקראת האגודות, במיסגרת תיערך המלחמה
באוגוסט. שתתקיים לכדורגל ההתאחדות של הכללית


