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בטלוויזיה מבוכה
 העובדים זרים מומחים שני של מעצרם

 כהברחת■ כחשודים - הכללית בטלוויזיה
הטל הנהלת כקרב מכובה עורר - סמים

וויזיה.
ה שלי עברם בדיקת שכללה יסודית חקירה נערכה
 מיס־ את לצמצם בטלוויזיה נטייה קיימת עתה מומחים.

 בלתי־רצויים״ ״גורמים לנפות כדי — העובדים פר
ההנ כי השוטפת, העבודה בהמשך שהתברר, ומשום

לצורכי־ר,עבודה. ביחס מדי, רבים עובדים החתימה הלה
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 לכרמיאל — סטודנטים
לירושלים במקום

בערבית. עיתונים לאור להוציא ביוזמות
 דוברי־ער־ צוות־עיתונאים איסוף על הממונה האיש

רוזנפלד. שלום הוא מעריב,. מטעם בית,

 מזוייפים דולארים
בישראל

 מיקרי מריבוי מודאגת משטרת־ישראל
 לאח־ שנתגלו המזוייפים, הפצת-הדולארים

מדינת־ישראל. ברחבי דונה
 במבריחי־דולארים ללוחמה מיוחדת חולייה הוקמה
 הארצי במטה שהוקמה החולייה, ובמפיציהם. מזוייפים

 שם שיעבדו כדי לחו״ל, מומחים שיגרה המשטרה, של
 מקורות־הרד־ לגילוי — אנשי־האינטרפול עם בשיתוף

לארץ. הבלתי־חוקי הייבוא ולחיסול הדולארים של פסה

במע״י מתארגנת
 אותו במפלגה, המצב על הסגור הדיון אם ספק
 להרגעת יתרום השבת, בבית־ברל צמרת־מע״י תקיים

 את היוזמים — מעסקני־מע״י חלק כי ייתכן הרוחות:
סנ חושי, אבא בראשות האופוזיציוני הגוש הקמת

 — פיינרמן ועוזי נצר שרגא אליאב, אריה יוספפל, טה
הפגישה. את יחרימו

 בחריפות יתקפו כה, וישתתפו במידה
 השוהה צדוק, ח״ב כי מצפים ההנהגה. את

האופוזיציה. אל הוא אן* יצטרף בחו״ל,
האו הגוש של המכינות לפגישות שבא דיין, משה

 — בגלוי בראש להתייצב אם מהסס עדיין פוזיציוני,
בבחירות. המפלגה ולהנהגת הממשלה לראשות כטוען

 :בלוד השריפה
כועסים כולם

 שר־התחבורה, ממלא־מקום על זועמים מכבי־האש
 למינוי אחראי היה אשר אלון, יגאל ראש־הממשלה סגן

 ש־ בבית־הנתיבות השריפה את שתבדוק ועדת־ד,חקירה
בלוד. בשדה־ד,תעופה
אנ משלושה מורכבת זו ועדה הסיבה:

 אי למפקד־בכאים מקום כה אין אך - שים
 יד ואשר בכיבוי העוסק אחר איש-מיקצוע

הכעייה. לפיתרון מכל יותר לתרום כל
הציבו העבודות מחלקת חוגי זועמים ששני, מצד

בוועדה. מיוצגת איננה היא שאף על ריות
 טוענים, אלה לחוגים המקורבים אנשים

 מן במזיד הורחקו ואנשי־מע״ץ הכבאים כי
 שאינם בעבר, והוכיחו, מאחר - הוועדה

 חוגים סבורים לבן, מלחצים. מושפעים
 רוב משרד־התחבורה הפעם הבטיח אלה,

 אנשי־הנדסה־אד שאינם למקורבי-המשרד,
כיבוי.

שה זרים, סטודנטים של שלימה שורה
ה באוניברסיטה ללמוד בדי לישראל גיעו

 קודם לעבור צריכים והיו בירושלים עברית
 נשלחו כאשר הופתעו מכינה, בחינה כל

בכרמיאל. או בנצרת לגור
ב חוסר־מקומות־הדיור בגלל ״זה הרשמית: הטענה

 השנה הקיים העצום, הסטודנטים לחץ ובגלל — בירה
בירושלים.״

 הזרים הסטודנטים יועברו התוכנית לפי
 עבודת־ שתסויים לאחר ורק אך לירושלים

 כהר-הצו- כבנייני-האוניכרסיטה השיפוץ
פיס.

 יהגר נאשאשיבי
סופית

 ״אל־ איש העשיר, הפלסטיני העיתונאי
ש אל-נאשאשיכי, אל־דין נאצר אהראם",

 את יעזוב - לא־מככר עירו כירושלים שהה
לצמיתות. הארץ

 בז׳נבה, אל־נאשאשיבי נמצא חודשים שלושה מזה
 נכסיו ואת עסקיו את חיסל כאן מירושלים. נסע לשם

 ישראלי עורך־דין של לידיו יימסר ניהולם אשר —
ידוע.

? בערבית ״מעריב״
 שחצה־ כיותר מעשית אפשרות קיימת

 מהדורת־ערב לאור יוציא ״מעריב" רץ
ערכית.
 כערבית, בעיתונות רצינית בצורת לאחר

ריבוי לאחרונה מורגש ובשטחים, כישראל

טוטו נגד לוטו
 וכה, בה כין ירדה שקרנו מיפעל־הפים,

 וכמות־הכר־ הטכניים הליקויים התגלו מאז
 בהשוואה מדפים, שהוא העצומה טיסים

נוספת. מכה ספג הזכיות, למיספר
ב מקום־ד,גירעונות את למלא שבאו הימורי־הלוסו,

 הקהל לגבי כבלתי־מושכים, עצמם הוכיחו הכנסות,
כדורגל. ד,טוסו להימורי בהשודאה הרחב,
הש מיפעל־הפיס, הנהלת החליטה לכן
 שיוקדש כביר, כמסע-פירסום לצאת בוע,

 רכבות לפיס יעלה ואשר להימורי־הלוטו
 להגדלת מוקדשות להיות שיבלו - לירות
הזכיות. מיספר

סיכסור
מעבר-בטיוזות נגד

 מעבר־חצייה של הקמתו את מונע בין־משרדי סיכסוך
 מול בתל־אביב, הטייסים בכביש להולכי־רגל, תת־קרקעי

אורט. של ובית־הספר ט׳ עירוני תיכון בית־ספר
 על להגנה מעבר־החצייה, תיכנון את יזמה העירייה

 הסואנות הכניסות אחת את החוצים התלמידים מאות
וממנו, לבית־הספר בדרכם — העיר של ביותר
 הכין־ כוועדה לדיון הנושא כשהובא אך

המשט גם שותפים כה לתנועה, משרדית
המשט נציגי דרשו ומשרד-התחכורה, רה
צו לכיוון מעכר־החצייה את להעתיק רה
 כמעבר ערכו מתבטל היה בכך סמוך. מת

לתלמידים. מיוחד
 — מיוחדות כניסות עם מעבר תיכננה אשר העירייה,

 מתלגות — אופניים עם ולרדת לעלות אפשר שבהן
הבנייה. בינתיים מתעכבת לכן המעבר. להעתקת

מה בעד מי
הממ כקרב נתגלו חמורים חילוקי-דיעות

 האזרחי במרי הטיפול לצורת בקשר שלה
 הפגנות־התלמי־ עם לשיאו שהגיע בגדה,
השבוע. דות,

המ לבין חזקה יד מדיניות הדורשים בין המחלוקת
 בין הרגילה החלוקה את חופפת איננה רך בקו צדדים

ל״יונים״. ״ניצים׳׳
 שיתוף־ נסיון בהמשך מצדדים ואבן אלון דיין, בעוד
ל להפעילם כדי והנכבדים, הערים ראשי עם הפעולה
 שפירא חיים משה בגין, נוטים המרי, גל בלימת

חזקה. ליד ואשכול,
 בדיין. לתמוך וישעיהו שרף נוסים ההפתעה למרבד.

זו. בשאלה

 באי- יילחמו
ערבים גיור
 צווי־־על-תנאי כקשות של שלם לגל צפה

 לגייר המסרבים הרבניים, כתי-הדין נגד
כאלו. ככקשות־גיור לדץ אף או ערכים

 בק־ את שהגישו הערבים, מן כמה של לבאי־כוחם.
 בתל־ הרבני בבית־הדין לכן קודם נאמר שות־הגיור

לטי יזכו ולא בקשותיהם ייגנזו כה שבין יפו—אביב
לעין. הנראות בשגים פול,

 שר- של המפורשת פנייתו למרות - זאת
אי שביקש ורהפטיג, זרח הד״ר הדתות,

ער של בבקשותיהם לפחות שידונו שית
היהודית. לדת לעכור הרוצים כים


