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 אלה בימים הטרוד אלון יגאל והתרבות שר־החינוך

 התיכוניים, המורים לשביתת בקשר מרובות בפגישות
בענייני רק לטיפול זמנו כל את להקדיש יכול אינו
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-----אזרח,,■'־ של בזכויות־היסוד
שמוי לטיהור מישפט

 כתבה בעיקבות מתעוררת הבעייה
 פרשת על הקטן׳ איטר בהשראת זוהר,

חבר • כהן, אהרון של מישפטו
 השמצה .זו ככתבה רואה ״אהרו־נצ׳יק"

 משפט להגיש והחליט האמת, וסילון? גסה
 שסירב אחרונות", ו״ידיעות בר־זוהר נגד

שלו. מאמר-תשוכה לפרסם
 לחבר־קיבוץ אין כי טוענים הקיבוץ מחברי כמה

 מגמה יש הקיבוץ. אישור בלי מישפט להגיש זכות
כזה. מישפט למנוע מפ״ם, בהשפעת בקיבוץ,

 על עקרוני לוויכוח לגרום עלול הדבר
כקיבוץ. האדם של זכויות־היסוד

 הקרע את הפגין אשר באדר, יוחנן ד״ר גח״ל ח״כ
 על לשבת סירב כאשר החרות תנועת צמרת עם שלו

 להכשלת הקלעים מאחורי פעל התנועה, ועידת בימת
 וייצמן עזר ושל לנדאו חיים ח״כ של מועמדותם

התנועה. הנהלת יו״ר לתפקיד
 מועמד־פשרה: מינוי למען פעל באדר

לבני. איתן הנוכחי היו״ר ממלא־מקום
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השביתה.
 מוסק? כשר־החינון־י, תפקידו מלכד כי
כ גם חשוכים תפקידים למלא אלון יגאל
 לקבוע אותו המאלצים ראש־הממשלה, סגן

נצי עם מאשר פחות לא חשובות פגישות
ארוכות. ולנסיעות התיכוניים המורים גי

ש העובדה על תמהים אלון של ממקורביו רבים
 לפירסום זוכה אינה ראש־הממשלה כסגן פעילותו

שר־החינוך. בתור בפעילותו מידה באותה

חוסיין המלך על אמריקאי לחץ
האחרו כשבועות לוחצים האמריקאים

 חוסיין, המלך על והן ישראל על הן נים,
 רוג׳רס. תוכנית בסים על להסכם להגיע

ישי במגעים לתמוך מוכנים האמריקאים
 ישאף ונראה ישראל לבין חוסיין בין רים

 באלה, ישירים למגעים מוכן עצמו חוסיין
 ״החזרת היא מישראל האחת בשדרישתו

המערבית". הגדה

 שותפות פירוק
 ו״כור״ ״אוטותרס״

״ליילנד״ את מביכה
 לא עסקי במצב שרוייה לייילנד הבריטית החברה

בהר וכור אוטוקרס בין השותפות פירוק בגלל נוח
רכב. כבת

 ״ליי־ חברת מעוניינת אהד מצד :הסיכה
 שובינ■ יצחק עם כשותפות להמשיך לנד"
 מכוניות בהרכבת ״אוטוקרס", בעל סקי,

היא שני ומצד כטירת-הכרמל, ה״טריומף"

תזכיר

 ישראלי הון הברחות
לשווייץ

ל לאסוף ניסתה מס־הכנסה של החקירות מחלקת
 לבנקים ישראלי הון הברחות על אינפורמציה אחרונה

בשווייץ.
ל יצא שילוני, אליעזר המחלקה, מנהל
 מיפעל נגד חקירה של כמסווה אירופה
כ ימים כמה לפני נעצרו שבעליו מסויים

למע אך המס. חוקי על בעבירות חשודים
 - הצלחה ללא - לאסוף שילוני ניסה שה

אח ישראליים מיפעלים על אינפורמציה
רים.

 רודרס ויליאם
אבן באבא נזף
בירושלים: שמור סוד

 שר-החוץ לו אמר אכן, אכא עם כשיחתו .
 מאמין שאינו רוג׳רס, ויליאם האמריקאי ־

 היא הטילים כפרשת ישראל שעמדת עוד
בנה.

 ישראל מנצלת שלדעתו ברורות לאבן אמר רוג׳רם
 משיחות־שלום, להימנע כדי כתירוץ הטילים פרשת את

 במגמה לשיחות הסכימה שישראל הרושם ושמתקבל
אותן. לפוצץ ברורה

 לזעזוע גרמה זו שיחה על אכן של הדו״ח
בירושלים.

 נגד ה״ווג׳ס״
ירושלים״ ,.תוכנית

 הקרוב, הציוני במיפקד המתפקדים מספר כי מתברר
מהמצופה. בהרבה קטן יהיה

 לחתום חוייבו שעליהם העיקריים הסעיפים אחד
 תוכנית את לקבל מוכנים הם כי הוא המתפקדים,

הממוסדת. הציונות עמדת את המבטאת ירושלים,
הש היהודית הסוכנות של והחלוץ לנוער המחלקה

הסטודנ של הגג באירגון לירות אלפי עשרות קיעה
 להשתתף אנשיו את למשוך כדי ווג׳ס, היהודיים, טים

במיפקד.
 הכריזו המיפקד, מארגני להפתעת אך

אי ירושלים" ״תוכנית בי ה״ווג׳ם" ראשי
לקבלה. אין ולבן בפלסטינים, מתחשבת נה

 מרדכי (מיל.) אל״מ והחלוץ לנוער המחלקה ראש
 לשכנע לנסות כדי לאירופה יצא בד־און, (מורלה)

 לחתום ולהסכים דעתם את לשנות הווג׳ס, ראשי את
התוכנית. על

 הכיר יוסט
בפלסטינים

 אורי גילה בארצות־הברית, סיורו על בדו״ח
 ארצות־הברית משלחת ראש עם נפגש כי אבנרי

 הצורך על עימו ודן יוסט, צ׳ארלס השר באו׳׳ם,
 (״אחרת: יארינג ביוזמת הפלסטינים את לכלול

).1661 הזה העולם המבול״
 האו״ם, בעצרת הדיון בעת שעבר, בשבוע

 שיש הבאה, ההצהרה את יוסט צ׳ארלס השמיע
: הפלסטיני בגורם אמריקאית הכרה בה

הפלס הערבים בעיית על רבות שמענו זה ״בדיון
טיניים.

 מסקנתם עם מסכימה ״ארצות-הברית
ל שלום יבוא שאם נואמים במה של

 את בחשכון לקחת עליו התיכון, מזרח
הפלס של הצודקות והשאיפות הדאגות

טינים.
 שבה הצורה על מוקדמת דיעה לנו אין ״אולם

 לא כרגע בהסדר. הפלסטינים השתתפות תתבצע
 שהפלס־ שוחרות־השלוס המטרות הם מה ברור
 יחי מה למענם, מדבר מי לעצמם, קובעים טינים
 דיעה יש ואם הקיימות, ערב ממשלות עם סיהם

בהסדר־שלוס. הפלסטינים של חלקם על מוסכמת
 אנו אלה. לשאלות התשובות את לברר ״יש

 הפלס־ כל קודם לעשות צריכים שזאת סבורים
הקיימות.״ מסשלות־ערב עם יחד עצמם, מינים

 כ־ שנתקכלה האו״ם, עצרת החלטת
 הראשונה, כפעם כוללת, הדיון, תום

ה הצד של קיומו על מפורשת קביעה
כפיבסוך. פלסטיני

 שר־התחבורה
דעתו את משנה

 תחת )1731( הזד. העולם של מיוחדת בחקירה
חשף לנחיתה,״ ממתין המוות — ״לוד הנותרת

ה בלוד בנמל־התעופה הליקויים את הזה העולם
 זה, נמל־תעופה דרך לטסים סכנת־חיים מהווים

 על פרס, שמעון שר־התחבורה, את קשות ביקר
 במיכשור ולא בטיימים הוא הליקוי ני שטען

,בנסל־התעופה.
 בבר זו, כתבה התפרסמה בי יום באותו

 פגישה בעקבות דעתו, את שר־התחבורה שינה
 את למעשה קיבל הטייסים, אירגון נציגי עם
 ״לא הזה״. ״העולם בכתבת שהועלו הטענות כל

 פרס, אמר לוד,״ נמל־התעופה את לסגור אהסס
 אדם.״ חיי מסבנים בו שהתנאים אווכח אם

 שחזר השר, בי רק הוכיחה בטעותו, זו הודאה
.6קוד היה מאשר ייתר חכם הוא מדבריו, בו

לחקי שהוקמה החקירה ועדת המלצות גם
 למטוסה שאירעה ה״כמעט־תאונה״ נסיבות רת
הדרי את כולן כמעט חפפו מאיר, גולדה של

הזה״. ״העולם בכתבת שהועלו שות

 במשטרה קובלנה
המופלא״ ״העולם נגד

 הזה העולם תיאר עסקים, — במדינה במדור
 נינם ביותר המצליחים העסקים אחד את )1729(

 איסוף — וער1בבני־ה כמגיפה שדבק במדינה,
המופלא. העולם של התמונות סידרת

אבר התל־אביבי עורך־הדין הסתמך השבוע
 באשר הזה״, ב״העולם זה פירסום על נאמן הם

 ישראל, משטרת של הארצי למטה קובלנה הגיש
 בי טען נאמן התמונות. סידרת מפיצי נגד

מע לילדים מוכרים התמונות שמפיצי העובדה
ב מהווה תוכנן, את יודעים הם שאין טפות

 עבירה זו מבר שיטת מהווה ובכך הגרלה, עצם
אסו (משחקים עונשין דיני לתיקון החוק על

.1964 והימורים) הגרלות רים,
 הכלל,״ לנחלת תיהפך זו הפצה שיטת ״אם

מכי לשלל צפויים ״נהיה בקובלנתו, נאמן טען
 מבירת כגון הגרלה, בסיס על חדשות רות

 שקנו אנשים אלף בין בגורל שתעלה מכונית
ל״י." 50ב־ השתתפות כרטיס


