
 נוספת טרגדיה
הממשלה שרי ביו
 בחייהם ממשלת־ישראל לשרי מזל אין

 שפורסם אחרי בלבד, אחד שבוע הפרטיים.
מעו היה הממשלה משרי אחד של בנו בי
 אדם, ניספה בה טראגית, בתאונה רב

נוסף. שר של משפחתו את טרגדיה פקדה
 כממשלת־ישראל, השרים אחד של כתו
 ב• לדעת, עצמה את לאבד השבוע ניסתה

 הגיעה שטרם הכת, ניכזכת. אהבה עיקכות
ניצלה♦ בגרות, לגיל

 לואיס ויקטיר רצה מה על
י משא־ומתו לנהל
 לד ויקטור התכוון שעליו היחידי הנושא

 המיס־ ביקורו בעת משא־ומתן לנהל אים
ה מיכסת הגדלת היה: בישראל, תורי

 לישראל, מברית-המועצות היהודית עלייה
 הישראלית כתעמולה שביתת-נשק תמורת

ליהודים. ברית־המועצות יחס נגד והציונית
 באמצעות לה שהועברה זו, הצעה דחתה מאיר גולדה
 גולדה, דברי את להבין יש זה רקע ועל דיניץ, שימחה
היהודים■ גורל על תתמקח לא בי ברוגז שאמיה

 — לנסקי תביעת
פוליטי טכסיס

תבי את לנסקי מאיר הגיש שבגללה האמיתית הסיבה
ש בטענה אחרונות, •דיעות נגד ל״י מיליון על עתו

 סינדיקאט כראש אותו בהגדירו רע שם עליו הוציא
בישראל. המישפטי במצבו נעוצה — הפשע

 לו יעצו השלטון כהוגי לנסקי של ידידיו
לשלטו לאפשר בדי - בזה משפט להגיש

 כטענה הארץ, מן גירושו את לדחות נות
יודיצח". ״סוב הוא שהעניין

ש מכיוון פורמלית, מבחינה נכונה הטענה אין אמנם
 לגירוש, במישרין נוגעת אינה אזרחית דיבה תביעת

 מקום אין כי ציבורית מבחינה לטעון ניתן אולם
 ש־ בשעה פלילי, עבר של חשד בגלל האיש את לגרש

 המרכזי הנושא שבו במשפט דן המדינה של בית־משסם
פלילי. עבר ללנסקי יש אם הוא

 ל־ לפנות לנסקי של לפרקליטו ניתן אולי
 כדרישה גירוש, סכנת של כמיקרה כג״ץ,
 זה, משפט לבירור עד הגירוש את לעכב

שנים. כמה להימשך העשוי

דואג לנס?וי ----------------ן

הטוב לשמו

 פשרה הושגה לא
,הארץ,—פדרמזי במשפט

 יקו־ שהגיש כמשפט פשרה להשיג נסיון
 ״דן״, המלונות רשת מבעלי פדרמן, תיאל

 באילו הפירסום בגלל ״הארץ", היומון נגד
נכשל. -, כבתי-המלון שותפים לנסקי אנשי

 הפשרה והצעת לירות, מיליון סך על היא התביעה
הפנטומים. לקרן שייתרם ל״י, אלף 50 של סכום הזכירה

ב כאורח־כבוד להופיע כוונתו את ביסל לנסקי מאיר
 לקבוצת צרפתי מרדכי(״מנטש״) שערך החגיגית מסיבה

בליגה. השני במקום זכייתה לרגל שמשון, הכדורגל
 מהופעה להימנע לו יעצו לנסקי של יועציו

 כהכרת בפומבי להיראות לא בדי בזאת,
 כאנשי האשימם ישראלי שיומון אנשים
 בדי וזאת - כישראל המאורגן" ״הפשע
הטוב. שמו על לשמור
 שותפו־לשעבר סטאשר, ״דוק״ גם ביטל סיבה מאותה

 סינדיקאט מראשי כאחד הוא גם המוגדר פרוש, ח״ב של
אירוע. באותו הופעתו את בארצות־הברית, הפשע

 הסוכנות ביו מגעים
השחורים לפנתרים

 לבין הסוכנות ראשי בין מתנהלים שקטים מגעים
 לשכנע מנסים הסוכנות אנשי השחורים. הפנתרים מנהיגי

לעלייה. נזק תגרום פעילותם המשך כי הפנתרים, את
 הסוכנות, הנהלת יו״ר שקיים בפגישה

 בי גילה הפנתרים, עם פינקוס, אריה
עו בי מראים מחו״ל שליחים של דו״חות

 הידיעות כגלל לעלות מהססים חדשים לים
השחורים. הפנתרים על

 מעקב_אחרי תדווח לא השידור רשות
הולנד צעדת על

 בטלוויזיה לא תדווח, לא השידור רשות
 צה״ל משלחת השתתפות על ברדיו, ולא

 אחרי התקבלה זו החלטה הולנד. בצעדת
 אנשים שלושה כן צוות לצרף סירב שצה״ל
המסע. את לכסות בדי השידור מרשות

 יצטרף הטלוויזיה, של הצבאי הכתב בן־ישי, רון
 של דיווחיו פרטית. כאישיות אולם בהולנד, לצעדה אמנם

ברדיו. לא אך הישראלית, בעיתונות יתפרסמו רון

 נגד צהלה תושבי
צעירים לזוגות שיכון

בכי קצינים בעבר היו שרובם צהלה, שכונת תושבי

 צעירים לזוגות שיכונים לבניית מתנגדים בצה״ל, רים
 אגודה במיסגרת המאוגדים התושבים, לשכונתם. בסמוך

 של החלטתה נגד מניעה צו הגישו צהלה, שיתופית
בנווה־צהלה. צעירים לזוגות שיכון להקים העירייה

 אליו שההרשמה בשיכון הוא המדובר
ב הוחל ושכבר שנה לפני ככר הסתיימה

 העובדה כי טוענים צהלה תושבי בנייתו.
 את יראו בשיכון העליונות הקומות שדיירי
 בפרטיות תפגע צהלה, של בכריכה הנעשה

 בי טוענים הם בן השכונה. תושבי של
שכו של לשירותים יזדקקו השיכון תושבי

להעניק. מובנים הם אין אותם נתם,
 עד יגיע צהלה תושבי של בתביעתם שהבירור נראה

 שלא שרים, של בדרג ביותר, הגבוהה לאינסטאנציה
דומה. תביעה לצורך פעם אף כה עד כונסה

רקוואים הודעה
 הזח״ ״העולם יופיע הנא, בשבוע החל

 ביום (ולא בבוקר ג׳ ביום הארץ רחבי בכל
 תל־אביב ברחובות כה). עד כמקובל ד׳,

 בערב נ׳ ביום למכירה השבועון יימצא
בערב). ג׳ ביום (במקום

חדשים עולים
 רישום על בעיתונים הפירסומים אחרי
 ביהו• יהודים שאינם חדשים עולים עשרות

לע בורג יוסף ד״ר שר-הפנים הורה דים,
 במרכזי מעורבות משפחות של רישום רוך

קליטה.
פעולה. משתפים אינם החדשים העולים

המשפטים משרד
שופטים מגביל

 שופטים מצד התערבות־יתר של מיקרים כמה בעיקבות
 משרד-המש- העכיר בפניהם, המתנהלים במשפטים

 השלום, בתי־משפט לשופטי הוראה פטים
עי ממתן להימנע

ב למתדיינים צות
פניהם.
המש משרד הוראת

ש לשופטים פונה וטים
 פסק במתן רק יסתפקו

הדין.
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משרדי
התיירות

יטפלו
בנפגעי
הנאצים

 שהיה המונופול
 התיירות לחברת
ב לטפל ״האון",

ה נפגעי של נופש
ייפסק. נאצים,

 האיומים בעיקבות
 תיירות־פנים משרדי של

ב הוחלט לבג״ץ, לפנות
ל לאפשר האוצר משרד

ב התיירות משרדי כל
 של בנופש לטפל ארץ

 שממשלת הנאצים, נפגעי
ב לספק חייבת ישראל
ממ עם להסכם התאם
גרמניה. שלת


