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 בי־ם האוניברסיטה סנט
 חסות הסרת שוקל

חיפה מאוניברסיטת
ב ידון בירושלים העיברית האוניברסיטה סנאט
 מא־ניברסיטת החסות הסרת בדבר הקרובה ישיבתו

חיפה.

 בין מתיחות
וסנה מיקוניס

 מיקונים שמואל מק׳׳י. מנהיגי שני בין היחסים
 אומנם ביקר סנה באחרונה. הצטננו סנה׳ משה וד״ר
ל מתחת אך בבית־חולים, המאושפז מיקוניס אצל
השניים. בין המתיחות מחריפה השטח פני

 מק״י בטאון של אופיו :למתיחות הרקע
 אפי' לדעות סנה ע״י שנפתח העם׳/ ״קול

מיקונים. של התננדותו חרף קורסיות,

 יהושע ביו תיאום חוסר
התיפעול ופועלי פרץ

 יהושע אשדוד, נמל של התיפעול פועלי ועד יו״ר
 ותכנון אירגון אגף ראש אל אישי מכתב שיגר פרץ,

 מכחיש הוא ובו פרידמן, אברהם הנמלים, ברשות
סילוקו. למען לפעול התיפעול עובדי מתכוננים כאילו

 שונה: היא המציאות המכתב, למרות
 להילחם מתכוננים התיפעול פועלי רוב

בפרידמן.

 שהוקמה מיוחדת ועדה של המקורי המינוי בכתב
 שהוועדה נאמר יעקבי, גד שריד,תחבורה סגן על־ידי
הקואופרטיבים. שני מיזוג אפשרות תבחן

 כתב שונה ״אגד" של לחצו בעיקבות
ה יותר סתמי לניסוח הוועדה של המינוי
 האפשרויות את תכהן הוועדה כי אומר

שונים. במישורים הפעולה שיתוף להגברת

 לפריון מומחים
ירושלים פועלי במועצת

 ירושלים פועלי במועצת המיקצועיות האגודות מזכירי
 המכון חוקרי של ביקורת תהליך אלה בימים עוברים
העבודה. לפריון

 בחשאי החליטה ירושלים פועלי מועצת מזכירות
 את שיבדקו מומחים להזמין שבועות מספר לפני

ה העובדים אלף 70ב־ המטפלים המזכירים, עבודת
בירושלים. להסתדרות קשורים

למ ל״י, אלפים עשרת יושקעו בבדיקה
 המועצה, של הפוליטי האופי שבגלל רות
 המומחים מסקנות את לבצע יוכלו לא

לפריון.

 יעלו החסות הסרת בדבר ההצעה את
 והם כסנאט החברים פרופסורים מיספר

ה ב״העולם שהופיעה כתבה על יסתמכו
 הגורמים אחד כי נאמר שבה ),1732( זה״

חי של באוניברסיטה אסיסטנטים לקבלת
 הביטחון שירותי של הסכמתם הוא פה,

לכך.
אוניבר תאבד תתקבל, וההצעה במידה

אקדמאי. תוכן כל חיפה סיטת

 לפרשת חקוירה ועדת
״תמר״ באונייה השריפה

 מתקושה לסקווב
תפקויד במציאת

 חיים (מיל.) רב־אלוף לשעבר הנמלים רשות יו׳׳ר
חדש. תפקיד במציאת מתקשה לסקוב,

להס חוששים שונים וציבוריים ממשלתיים גופים
 אינם הסתדרותיים גופים ואילו אותו, ולהעסיק תכן

תפקיד. לו להציע הדעת על כלל מעלים
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 הבשיל ״אגד״
״דו״ עם מיזוג

 בניסויים הצלחה
נעורים להחזרת בתכשיר

 דבנאל, בשם בגלולה בגרמניה שנערכו ניסויים
ה את החוקרים, לדעת להחזיר, שיוכל תכשיר גילו

לגבר. נעורים
וכ ואימפוטנטים זקנים בכלבים נערכו הניסויים

להפרות. הכלבים הצליחו מהם תוצאה
דו תוצאות הראו בחולדות שנערכו ניסויים גם
 גדולים חיים בבעלי ניסיונות מתכננים עתה מות.
יותר.
יצ הגדולים ההיים בבעלי הניסויים אם
 מתכוננים הם כי החוקרים הודיעו ליחו,

בני-אדם. על גם ניסויים לערוך

 נגד תביעה
שדרות פועלי מועצת

 הקרובים בימים תוגש בבאר־שבע לבית־המשפט
שדרות. פועלי מועצת נגד משפטית תביעה

 בשדרות הבניין פועלי למועצת האחרונות בבחירות
 טריקי, יצחק של ברשותו עצמאית רשימה ברוב זכתה

ה העבודה מפלגת אנשי שדרות. של האופוזיציונר
 שלושה זה מסרבים שדרות, פועלי במועצת שולטים
 הבניין פועלי הסתדרות ניהול את להעביר חודשים
בבחירות. לזוכים

 תתבע לורו סופיה
? גלר אורי את
 סופיה הקולנוע כוכבת כי הנמנע מן לא
 נגד משפטית תביעה בישראל תגיש לורן

גלר. אורי המתחזה" ״הטלפאט
ש המזוייפת התמונה דבר לידיעתה שהגיע אחרי
 של בחברתו כביכול נראית היא בד. בישראל, הופצה

המש ליועציה לטיפול הפרשה את סופיה מסרה גלר,
 עלולה היא עסקיה, מנהל על־ידי שנרמז וכפי פטיים

בשמה. לרעה ניצול על תביעה להגיש להחלים

 משפט יוגש לא
״טיפאנ״ס״ בפרשת

ה הילל, שלמה שר־המשטרה, של הצהרתו למרות
 לפעול למאפיה יחנו לא והמשטרה .הציבור כי שבוע,

 תביעה כלל תגיש לא המשטרה כי מסתבר בארץ,״
 שנעצרו וזוביו, המסעדה בעלי זומור, האחים נגד

יש מאפיה באירגון כחשודים מיספר שבועות לפני
 בניסיון טיפאניס, מועדון בעלי על ובאיומים ראלית

לעשקם.
 הפלצות מעוררי לסיפורים כי הסתבר

 נמצא לא וכי כיסוי כל אין המשטרה של
 כדי בו שיהיה מספיק הוכחות חומר כל

לדין. זומור האחים את להעמיד

 האונייה מניצולי שלושה של תלונותיהם בעיקבות
 תחקור הוועדה חקירה. ועדת להקים הוחלט תמר,

ה כי הטוענים ניצולים שלושה של תלונותיהם את
 בקירבת עברה תמר, לכיוון שמיהרה הר־םינ׳ אונייה
 לאסוף נעצרה לא אן הפליגו, בה ההצלה סירת

אותם.
 ״הר-סיני" מיהרה המלחים גירסת לפי

 אותה לגרור ל״תמר", ראשונה להגיע כדי
ה הכספי בפרס כך על-ידי ולזכות לחוף,
בצרה. לאונייה העוזרת לאונייה מגיע

 שר־הפנים
במחדל מואשם

 במסע יצאו הפנים משרד של הצמרת מחברי כמה
 העיקרית: האשמה בורג. יוסף שר־הפנים נגד האשמות

 רטוש יונתן המשורר של בתביעתו בטיפול מחדל
הזהות. בתעודת כעברי לרושמו

 על ויתר בורג כי טוענים המאשימים
 רטוש, בפרשת העליון בבית־המשפט מאבק

 יש כי העריכו המשפטיים שיועציו למרות
 תביעתו את יבטל שבית־המשפט סיכוי

רטוש. של
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 יחזור רימלט
החינור ועדת לראשות

(ליבר כ״ץ אברהם ה״ב בטוח: כמעט
 המורים אירגון ראשי עם שנמנה מי לים),

 כ־ מקומו את לפנות יצטרך התיכוניים,
הכנסת. של החינוך ועדת יו״ר
 רי־ אלימלך נשאר הממשלה, מן גח״ל פרישת עם
ה לשר שנתמנה עד הוועדה יו״ר שהיה מי מלט,
 עתה דורשים הליברלית במפלגה תפקיד. בלי דואר,

הקודם. מקומו לו יוחזר כי
כנר יוכל, לא חדש, ח״כ שהוא כ״ץ,

זה. לחץ בפני לעמוד אה,

 אגד לתחבורה, הקואופרטיבים שני למיזוג תוכנית
אגד. על־ידי הוכשלה וזן,

ו9ד0 אטז?זרו\, פרייי, ״גראנד


