
 גילוטינה הוקמה
מע״י בחצר

כך. על יודעים כמע״י מעטים ורק כמוס, סוד זהו
 (״גילוטינה״, ועדת-טיהור הוקמה בבר
 א ל מי לקבוע שתפקידה יודעי־דבר) כלשון
 השביעית. לבנכת המע״י ברשימת ייבלל

 שר־המשפטים, •טפירא, י״ש עומד כראשה
אשבול. לוי של איש-אימונו

 (ובראשם הקשישים ינופו הרשימה מן כי ברור כבר
 כנסת כהונת בסוף לפרוש רצונו את שהביע לח, קדיש
 מחיפה). לין אמנון (כגון׳ שאיכזבו צעירים כמה וגם זו),
 שרוצים אלוני, שולמית להיות יכולה הקורבנות. אחד

זמר. בחנה להחליפה
 כין הוועדה, את המדריכים השיקולים

 של לנציגים מקום לפנות הצורך :השאר
 לנפות הצורך ;וחוגים קבוצות־לחץ מיני בל
 המפלגה בצמרת לבגוד העלול אדם בל

 ״פוטש״ לחולל ינפה דיין שמשה במיקרה
___________הבחירות- למחרת הימין עם

 דוע יוחזרו
מיררו ליםגו

 את להתיר בממשלה שהתקבלה ההחלטה י בעיקבות
 זליכה ממזרה־ירושלים, הערביה העסקנית של שובה

 השיל' כנראה יתירו לירדן, לא־מבבר שגורשה שהאבי,
נוספים. גולים מיספר של שובם את טונות
 אנטון העסקנים לחזרה: המועמדים כין

 רוחי גם ואולי אל״חוסייני דאוד עטאללא,
 יסכימו כאם תאופשר החזרתם אל־חטיב.

 ולא מהסתה להימנע התחייבות על להתוב
 שעשתה בשים ציבורית, בפעילות להשתתף

שהאבי. זליפה

לישראל גרמני שר עוד
 בראשית יגיע לייבר, ג׳ורג׳ הגרמני, שר־התחבורה

 לופטהאנזה של הבכורה בטיסת לישראל, הבא החודש
 השלישי הגרמני השר הוא לייבר, ללוד. מפרנקפורט

חודשיים. תוך בישראל המבקר
כעי כישראל יברר הגרמני שר־התחבורה

ה התיירות בהגברת הקשורות בעיות קר
הכל המוסדות עם בשיתוף לארץ, גרמנית

ההסתדרות. של כליים
 בישראל הנוכחית השנה סוף עד ביקרו חשבונו לפי

גרמניים. תיירים אלף 60
הגרמ התיירות תנועת את לעודד בדי

 הגרמנים מבקשים לישראל, העממית נית
 זולים, וכתי-מלון אכסניות מוטלים, להקים
באי שעשו בשם להם, רק מיועדים שיהיו
למשל. טליה,

 עלול ריפתיו
ממפ״ם לפרוש

 מועצת כינוס בעקבות בי הנמנע, מן לא
למע להצטרף ההחלטה תתקבל כה מפ״ם,

 יעקב לשעבר הח״ב יחליט העבודה, עם רך
ממפ״ם. לפרוש ריפתין, (״קובה")

 המתנגדים חברים מספיק ריפתין סביב יתרכזו אם
 נפרדת ברשימה להופיע להשתכנע עשוי הוא למערך,

 צעד למק׳׳י, להצטרף ולא לכנסת, הבאות בבחירות
שונים. ניחושים לפי לעשות עלול שהיה

 לנטוש בנראה ריפתין ייאלץ כזה כמיקרה
 ביום עובד הוא בו עין־שמר, קיבוצו, את

הפלסטיק. במיסעל בפועל

 השלימה א״י
לבחירות תרוץ לא
 של כוונתם על הרעשניים בפירסומים ממש כל אין
ב להופיע השלימה ארץ־ישראל למען התנועה ראשי

השביעית. לכנסת בבחירות נפרדת רשימה
 נתניה עיריית ראש בן־עמי, עובד אומנם
להשתע מוסיף התנועה, ומראשי לשעבר

 בה, עד נסיונותיו כל אולם זה, כרעיון שע
כרשי להופיע בעלי-משקל אישים לשבנע

בשלילה. נענו מה,

 מגדלים הירדנים
״לגהורו״ תרנגולות

 קעוזאר עפאף הערביה העיתונאית אלמירסאז; הערבי
לשעבר. אל־־ום העיתון מעובדי דרוזיש, וסמיר

 פנימי סכסור
״דבר״ במערכת

 של כוזנתו נוכח דבר, במערכת פרצה חריפה מחלוקת
 — למזכירות־המערכת לצרף גוטהלף, יהודה העורך

 מפלגות, לענייני הכתב את — העיתון של הבכיר הגוף
אגרס. אליהו

נח העבודה, מפלגת דובר שהיה אגרס,
הוו הצמרת אניטי של אימונם באיש שב

 מערבת מחברי במה מפא״י. של תיקה
 טוענים למינויו, כחריפות מתנגדים ״דבר"

 על-ידי הנבחר גוף היא ״דבר" מזכירות בי
 סוב■ גוף ולא ההסתדרות של הוועד-הפועל

נוספים. חברים אליו לצרף הרשאי רני

 ביצים לייבוא בה עד שנזקקו הירדנים,
תר לגידול לולי־ענק להקים החלו מבחוץ,
ה בלול המקובלות ״לגהורך, נגולות

ישראלי.

 אנבא״ ״אל
להיסגר עומד
בהו שהחל אנבא", ״אל הערכי העיתון

ה־ במקום מיספר שבועות לפני רק פעתו

 ישר חיי סיפור
בארץ ירסרט

ל קרוב יגלם בדינר יול הקולנוע בובב
 בסרט הנוצרי ישו של דמותו את וודאי
 כישראל החורף שיופק ישו, חיי על חדש

הולנדית-ישראלית. כקופרודוקציה
 את יציג חפר, חיים בידי נכתב שתסריטו הסרט,

 השונה בגירסה מנצרת האיש של וצליבתו חייו סיפור
 ייעשו מהצילומים ניכר חלק כה. עד שהוסרטו מאלה

 מר־סבא, מינזר כמו יהודה, בהרי המוחזקים בשטחים
ויריחו. קלט ואדי

 וייתכן ל״י, כמיליון תעלה הסרט הפקת
ה כתפקיד תופיע ברינר יול של שלצידו

 ״אל־ הערבית, כשפה הקודם היומי עיתון
הוא. גם בנראה ייסגר יום״,

בר תפוצה לו להבטיח העיתון בעלי של מאמציהם
 עד נתקלו המוחזקים, ובשטחים בישראל הערבי חוב
ביותר. זעירה היא העיתון ותפוצת נמרץ, בכישלון כה

 במחלקה טיהור
בטלביזיה הערבית

 הטלביזיה של בערבית החדשות מחלקת
 שקבוצת אחרי מערבים טוהרה הישראלית

עליה. השתלטה יוצאי-עיראק היהודים
 מיוחדת ועדה בהמלצת זו, למחלקה התקבלו תחילה
 לאחרונה יחד. גם וערבים יהודים זו, למטרה שהוקמה

 חמישה היהודי, המחלקה מנהל בלחץ התפטרו או פוטרו
 ואף בצה״ל ששירת נצרתי צעיר נצר, ערביים: עובדים

 ערני צעיר עזאס, פואד במלחמת־ששת-הימים; לחם
בשבועון לשעבר עובד סלאח, נביל העתיקה; מהעיר

 יהיה הסרט במאי לביא. דליה הראשי נשי
הולנדי.

 החסידות סיפורי
אדינבורג לפסטיבל

 תיאטרון של האחרונה והצגתו ייתכן
 בסיפד העוסקת היה, חסיד איש ״בימות"

 של בבימויו החסידות מהווי וזמירות ריס
הש להשתתף רשמית תוזמן יזרעאלי, יוסי

 כאדינבורג, הנערך האמנויות בפסטיבל נה
סקוטלנד.
המכו הפסטיבלים כאחד נחשב באדינבורג הפסטיבל

 הישג תהוזה וההזמנה בעולם לאמנויות ביותר בדים
 שם ההצגה תועלה ההזמנה, תתקבל אם לישראל. נכבד

 כמו־כן לאנגלית. יתורגמו הקישור דברי כשרק בעברית
 תועלה חסרת־תקדים, בצורה המצליחה. וההצגה, ייתכן

ישראלית. בהפקה בברודביי, גם


