
יחפרו האם
? !דוש7ה !בר7ה בכנסיית

הנוצ לנזירים פנו כבירה, קנאיים חוגים
 כנסיית על השומרים הכיתות, מכל ריים

 על ביותר הנערץ המקום - הקדוש הקבר
 יסד חפירת בעיקכות בי ברמז, - הנצרות

חפי שתבוצע בהחלט יתכן הר־הבית, רות
הקדוש. הקבר יסודות של ארכיאולוגית רה

הבינלאו בנצרות פאניקה עוררה הזדונית השמועה
 ל־ הלישכה מן איגרת הגיעה כבר למשרד־החוץ מית.

 בנימוס ישראל, נשאלת בה הוואטיקן, של מיזרח־התיכון
 כלשהן ארכיאולוגיות תוכניות יש אם בתוקף, אך

הקבר. לכנסיית ביחס
 דתי למשבר להתלקח עשוייה עוד הפרשה
בינלאומי.

מאכסימוס מצד לחץ
האפיפיור על

 ה־ ילהץ כוואטיקן, החגיגי ביקורו בעת
ש מי מאבסימוס, האורתודוכסי פאטריארן־

 על חאבים, ג׳ורג׳ הישראלי הכישוף היה
 ביני למען נימרץ באופן שיפעל - האפיפיור

 מתחום־הריכונות והוצאתה ירושלים אום
הישראלי.

ב מתון רבות, שנים במשך היה, מאכסימוס־חאכים
 אומנם אשר ממשלת־ישראל, עם פעולה ושיתף גישתו

סכו בארץ, שלו קופת־הכנסייה עבור לרשותו, העבירה
ניכרים. מים

 תשלומים פסקו והוכתר, לפאטריארך שנבחר לאחר
שהת מאכסימוס, של התמרמרותו גברה גם מאז אלה.

במלחמת־ששת־הימים. יותר עוד לקחה

 תסייע לבנוו
? לאירגוני-הטרור

 הלבנוני קדהגבול דרך המסתנן הטרור להגברת צפה
 הרוג אל־פתח הבלן של גופתו גילוי בעיקבות —

השבוע. לבנוני, שהיה אחד,
הלאומ הרגשות להתעוררות גרם הדבר

 השבוע נערכו שם בביירות, הערכיים ניים
 כירושלים: המיצעד נגד הפגנות־עם שלוש

 הפגנת חופשיים, מיקצועות כעלי הפגנת
 על-ידי שאורגנה והפגנה נשים אירגוני

האמרי והמושבה הדיפלומטי הסגל נשות
בביירות. קאית
ולהכ ממשלת־לבנון על להשפיע עשוי ההמוני הלחץ

 חוליות־החבלנים, בפני הגבול את לפתוח אותה ריח
בלבנון. ממשלתי, משיתוף־פעולה כה עד נהנו שלא

 סביב מערכה
מלחי התפטרות

 גורל סופית ייחרץ הקרובים כשבועות
 השופט של המשפטית הקאריירה המשך

מלחי. אליעזר המחוזי
 וחזר הירושלמיים עמיתיו על־ידי מלחי שזוכה לאחר

 במכתבי־ העיתונים הוצפו לכס־המשפט, בזריזות־שיא
 שעבר בשבוע המיידית. התפטרותו את שדרשו מחאה

 היסטרית פרועה, בהתקפה אחד ירושלמי שופט אף יצא
 בסירובו לעמוד ממשיך שמלחי אלא מלחי. על כימעט,

 משרד־המשפטים עם משא־ומתן אגב־כך מנהל להתפטר,
במשפט. לו שנגרמו העצומות ההוצאות החורת על

 בידי שנותר האחרון הקלף הוא זה תשלום
 היא, האחרונה ההצעה שפירא. של משרדו
 סבירה, תקופה תוף יתפטר מלחי איפוא:

 שנות 25 על מלאים כפיצויי-פיטורים יזכה
לי אלף 200ל- ובקרוב - בשופט עבודתו

כ המדינה, אותו תפצה בהן נוספות, רות
המשפט. הוצאות בגין הכלל, מן יוצא אופן

נסיגה צפויה

ה בסיבוב הפועל־תל־אביב. את בנצחה מרעישה, טורית
 בהפרש קריית־חיים ניצחה הקבוצות, שתי בין ראשון

נקודות. 32 של
 לפיהן עדויות, להביא עשויים חולון אנשי
 קר־ של שחקני-המילואים כמישחק שותפו

 וקלע בקבוצה שהצטיין מי וכל - יית־חיים
 על-ידי מהמישחק מייד הוצא - נקודות
המאמן.

עברי—^רבי סיכסור רומניה—ישראל ביחסי
 לרומניה ישראל כין הפוליטי ירח-הדבש

ה ביקורו בעת לנקודת־משבר להגיע עלול
ב דה־גול, הגנרל צרפת, נשיא של קרוב

רומניה.
ה משרד־החוץ כי נמסר, מרומניה שהגיעו בידיעות

ה ההצהרה את הרומנים עם עתה כבר המכין צרפתי,
 מן במפגיע דורש הביקור, תום עם שתימסר משותפת
 — לישראל חריף משותף גינוי בהצהרה לכלול הרומנים

לסגת. סירובה על
 - זה נוסח עם שלמים שאינם הרומנים,

מ בנסיגה ישראל על-ידי להתפרש העשוי
 ככר מנסים - הקודמת המוצהרת עמדתם

 הישראליים, הדיפלומאטים את לרבך עתה
להצה מדינית משמעות בל שאין להסביר

ישראל. בגנות הצפוייה רה

 ראשות על מאבקו
בני־בר?! עיריית

 ויינברג, שמואל בני-ברק, עיריית ראש
 על־ידי רבני־העיר בפני לדין־תורה נתבע
סורוקה. שמעון סגנו,
 סורוקה, לבין פועלי־אגודת־ישראל, איש ויינברג, בין
ראש־ חייב לפיו הסכם, קיים היה אגודת־ישראל, איש

גליליגויויגז
.1968 באפריל 1ב־ סגנו, לטובת להתפטר, העיר

 שגם כטענה - להתפטר סירב ויינברג
 יריביו בן עשו לא בארץ אחרים כמקומות

כ הרבנים יכריעו עתה מאגודת-ישראל.
ה בחוגים המתח רב ובינתיים מחלוקת,

בעיר. דתיים

 מכירת שערוריית
בכדורסל מישחקים

ל עשוייה רב זמן מזה הראשונה כפעם
מישחק-כדורסל. סביב שערורייה התעורר

 מן לנשירה השנה, המועמדת, הפועל־חולון, קבוצת
 חוקיות על לערער עשויה בכדורסל, הלאומית הליגה

 והפועל־קריית־חיים, הפועל־יגור קבוצות בין המישחק
השבוע. שנערך
 במפתיע גברה לנשירה, חולון עם יחד המועמדת יגור,

הים־ הפתעה חוללה שבוע לפני שרק קריית־חיים, על

בבית-השידור
 המחלקה כין לפרוץ עשוי חמור סיכסוך
 כבית־ העבריים השידורים לרשת הערכית
״קול-ישראל״. של השידור
ה של תקציבם תוגבר מלחמת־ששת־הימים, למחרת
 להתמודד הנאלצים קול־ישראל, של הערביים שידורים

 שני של תקציב ונקבע ערביות, תחנות 20מ־ יותר עם
לירות. מיליון
 שעות נלקחו הערביים השידורים מן מיפנה: חל עתה
ובאנג בצרפתית השידורים לטובת — לשבוע אחדות

 שהטעימו אחדים, חברי־כנסת התערבות עורר הדבר לית.
הערביים. השידורים של הלאומית השליחות את

אישית. להכריע, אשבול לוי חייב עתה
ובאנג כצרפתית גם לשדר החלו בינתיים

הערבי. הגל מן לית

 מארגנים ישראלים
הפליטים למען ערב

 בפאריס השוהים ישראלים של קבוצה
 שייערך קונצרט־גאלה מארגני בין נמצאת

 ואשר - בבירת-צרפת בקרוב
לפליטי־המלח■ קודש הכנסותיו

 לנטוש שנאלצו הערביים, מה
 מלחמת-ששת- בעת בתיהם את

הימים.
 זינשי־רוח גם מצויים המארגנים בין

ידועים, אמנים שני וערבים. צרפתיים
 ואשר עולמי, שם בעלי וזמרת זמר

ה במרכז יעמדו — בישראל ביקרו
תוכנית.

 יסריט ברונסטוו
כהו אלי את

 מפיק־הסרטים של תוכניותיו
 ברוני סמואל האמריקאי־יהודי

 חייו על ענק סרט להפיק סטון
כהן, אלי הישראלי המרגל של

מעשי. לשלב נכנסות
 זכויית־ההפקה את שרכש ברונסטון,

 אורי העיתונאים כתבו אותו הספר, של
 להחתים עומד בן־פורת, וישעיהו דן

 האמריקאי הבמאי את זו למטרה בקרוב
המפור האמריקאי התסריטאי ואת רובסון מארק הידוע

שייבסקי. הרווקים) (מסיבת פדי סם

 כדורגלנים רכישת
הלאומית לליגה

 הבאה, הכדורגל עונת לקראת בכדורגלנים, המיסחר
 הלאומית, הליגה הסתיימה שטרם למרות — החל כבר

השנה.
 סקציית- קבוצת היא העיקרית הסוחרת

 השנה לנשור העומדת נס*ציונה, הכדורגל
 שחקניה שרוב נראה יותר. נמוכה לליגה

 הלאומית, כליגה הבאה כשנה גם ישחקו
אחרות. קבוצות במדי בי אם

 שני של העברתם על לחתום עומדת שמשון־תל־אביב
ירו בית״ר ואילו לשורותיה! מנס־ציונה שחקני־מפתח

 לרכוש עומדת הלאומית, לליגה החדשה העולה שלים,
 ומנהלת שונות מקבוצות כדורגלנים כשמונה השגה

מנס־ציונה. כדורגלנים ארבעה רכישת על משא־ומתן


