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 יועצו בזמנו שהיד, מי יפה, (עדי) אביעד של מינויו
 העבודה מזכ״ל של המיוחד כעוזרו אשכול, לוי של

 המאבק סביב ניחושים מעורר כבר ישעיהו, ישראל
העבודה. במפלגת הכוח מוקדי על

 שר- שהיה מי ששון, אליהו של חתנו שהוא יפה,
המפ מראשי אחד בידי לתפקידו מונה לא המשטרה,

 התפקידים לפי ישעיהו. של יוזמתו לפי אלא לגה,
 העין להיות מיועד שהוא נראה לו, שנקבעו החדשים
המפלגה. במנגנון ישעיהו של המפקחת

 רואים העכורה מפלגת מפעילי כמה
עצ כוח לארגן ישעיהו של נסיון זה כמינוי

 למאכל! מחוץ שיעמוד משקל, וכעל מאי
דיין. למשה כפיר פנחם כין השלטון על הכוח

ת ר פ ה צ ד עבו !■עפת ה

 מושל נגד צו־על־תנאי הוציא בית־הדין־העליון
 שר־החק־ ונגד פונדק, יצחק תת־אלוף עזה, רצועת
 מור- לוזדג׳י יתירו לא מדוע וינמקו שיבואו לאות,
 להקים עזה, ברצועת ההדר פרי יצואני גדול טג׳ה,

משלו. בית־אריזה
 מאכל, מכתתר זה צו-על-תנאי מאחורי

 של העיקרי היצואן שהוא מורטג׳ה, מכקרן.
 אירופה, מזרח למדינות מהרצועה הדר פרי

 עכור ל״י אלפי מאות שנה מדי לשלם נאלץ
 העיר ראש למתחרהו, שלו, הפרי אריזת
 כסיוע כית-אריזה שהקים כעזה, החדש

 אריזה בית ממשלת־ישראל. של ובמימון
 הוא אף שנעזר ישראלי, לפרדכן שייך שני

המיפעל. לכניית הממשלה כככפי
 כל ללא בכספו, אריזה בית להקים רוצה מורטג׳ה

 זאת לו מאשרים אינם השלטונות אך ממשלתי, סיוע
האח האריזה בתי שני ייפגעו כך ידי שעל בטענה

 ההלוואות את לממשלה להחזיר יוכלו לא ובעליהם רים
להם. שניתנו

ם המצרים מפעילי
תי את בסואץ הזיקוק ב

 מחדש להפעיל מנכה מצריים ממשלת
 כסו־ מצריים של הגדולים הזיקוק כתי את
 אחרי ישראלית כהפגזה כליל שנהרסו אץ,

.11(68 כשנת ״אילת״ המשחתת טיכוע
המו העבודה מפלגת של הצעירה המשמרת בטאון

 לגבי משמעות יש זו לעובדה כי טוען כך, על סר
 מסתכנים היו לא המצרים שכן האש, הפסקת המשך

 להינזק העלול מיפעל לשיקום עתק סכומי בהשקעת
האש. תחודש כאשר מיד מחדש

 המשפטי היועץ של התערכותו צפוייה
 העיתונאי כפרשת שמגר שלמה לממשלה

לכיכ. יגאל
 הנאשמים אחד של הודעתו היא ההתערבות סיבת
 כי בבית־המשפט, שהודיע אסולין, דויד בפריצה,
 להכניס יסכים אם קל עונש לו הבטיחה המשטרה

לפרשה. לביב שם את

ם הודעה אי ר לקו
 ״העולם של הבא הגליון

ם, בגלל יופיע, הזה״ ם החגי  ביו
בבוקר. הבא הרביעי

 יופיע תל־אביב ברחובות
ם הגליון בערב. ג׳ ביו

מחירי יועלו

 נייר למפעלי שניתן האישור כעיקכות
 ,20$ב־ הנייר מחיר את להעלות חדרה

העיתונים. בל של מחירים עליית צפוייה
הספרים. מחיר את גם בתוכה תכלול המחירים עליית

ת סובסידיה תי של׳ פפ

ד עד ב ה רו ג ל פ מ ה
 מטעם אנשים ארבעה בת משלחת של יציאתה

 יורם המפלגה דובר של בראשותו העבודה, מפלגת
 היהודיים הסטודנטים אירגון הווג׳ם, לוועידת פרי,

 מראשי כמה של זעמם את עוררה בארצות־הברית,
העבודה. מפלגת

הוז לא כלל העכודה שמשלחת הסתכד
 להשתתף הורשו לא חכריה לוועידה, מנה

 מארגני אסרו עצמו פרי יורם ועל בדיוניה
בי לחדר־האוכל. אפילו להיכנס הוועידה

לעצ אירגן פדי שיורם ידיעות הגיעו נתיים
 כ■ דרג רמי אישים עם פגישות סידרת מו

 השאר כין נפגש האמריקאי, משרד-החוץ
גבו פקידים כימה ועם פיסקו, ג־׳וזף עם גם

אחרים. הים
 הוועדה בישיבות קבוע באופן משתתף שפרי כיוון
נו המדינה, סודות בכל ובקי המערך, של המדינית

 שנעשו אלה, פגישות על הסברים ממנו לדרוש טים
עליו. הממונים של מראש אישור כל וללא ביוזמתו

 כמפלגת אחר פונקציונר של נסיעה
 וקסלר, זאב לנוער המחלקה מנהל העבודה,

 איש וקסלר, :מורת-רוח היא אף המעוררת
 נסע כארי קיכוץ וחכר אחדות־העכודה

 שר■ הזמנת ולפי חשבון על בגרמניה לסיור
בוואריה. כממשלת התרבות

אל עמיעד ארי
ח״א מעיריית יפרוש

 תל־אכיב, עיריית ראש ממלא־מקום
 ממועצת לפרוש עומד עמיעד, אריאל

 הבטחה לקבל שבקשתו אחרי העירייה
המוע יהיה הוא בי המערך, מצמרת ככתב

 הכאה, כקאדנציה העירייה לראשות מד
נדחתה.
 מנכ״ל תפקיד את עצמו על לקבל עומד עמיעד

 מקלף. מרדכי של במקומו הדר פרי לשיווק המועצה
 השבוע ועוד במועמדותו תומכים הפרדסנים ראשי
 לסיכום גבתי חיים החקלאות שר עם עמיעד ייפגש

העניין.

ם תרי  עיי׳ תחמון הפנ
מאואיסטיים אירגונים

 נציג הוזמן שאליו באיטליה הכינוס
 אשר פלגים של הוא השחורים הפנתרים

 שמאלה לכיוון מאואיסטיים מאירגונים פרשו
 של כיותר הקיצוניים הפלגים כלומר, —

הקיצוני. החדש השמאל
באי מצפן חוגי המליצו הפנתרים שעל מניחים

 שד,פנ־ לוודאי קרוב אלה. לחוגים המקורבים רופה,
 המזמין, הכינוס מהות את הבינו לא עצמם תרים

הקיצוניים. הפידאין באירגוני התומך

ישו״ שד לווצליפתו
הנוצ למסורת בהתאם ישו, של צליבתו

 יהודה של תפקידו על הסיפור בולל רית,
כירו החודש כסוף יצולם — איש־קריות

 סובסידיה מקבלים הסרט בשמפיקי שלים,
 לצילום הוצאותיהם כל עבור ממשלתית

המשוחזר. המאורע
 הסרטים ממפיקי וולפר, דוד של ההפקה חברת

עו בארצות־הברית, ביותר והריאקציוניים השמרניים
 על- ממומנת לטלוויזיה, מיוחדת תוכנית בהכנת סקת
הנע האמריקאי, הצוות טיימקס. השעונים חברת ידי
 תוכנית צילם שם ממינכן, הגיע מקומי, באולפן זר

היטלר. אדולף של חייו על סידרה, באותה אחרת

ת, כו תשל״ב סו


