
ג י 1ת ף4 י ז

 שביתת־גשק
ספיר סביב

 במאבקים בדלית שכיתת-נשק תחול
 אדיה אשתו, מות כגלל ספיר פינחס סביב
 ה* שד האנושה מחלתה כיותר. קשור חיה

 עד והאפילה מבכר זה ידועה היתה אשה
 הוסיפה חודשים. מזה ספיר שד מעשיו כל
השר. כמשפחת שנייה טרגדיה כך על

המאו מעבודתו ספיר הירפה לא זה, מצב למרות
 פעילותו למלוא יחזור עתה גם כי להניח ויש מצת,
מעטים. ימים תוך

 דרישתו סביב המאבק גם יתחדש אז
 תק- את להקטין ספיר, פינחס של הנמרצת

לאפ כדי לירות, כמיליארד ציב־הכיטחון
 העלול מאבק הסוציאלי, כתחום פעולות שר

חסר־תקדים. למשכר לגרום
להת כדי בעיתונות נאמניו כל את גייס דיין משה

בהתפטרותו. אפילו איימו ואלה זו, לדרישה נגד
 אם עמדתה. את קבעה טרם מאיר גולדה

 הנמנע מן לא ספיר, נגד דיין את תצדיק
 יודיע קיצונית, מסקנה יפיק •טר־האוצר כי
האח את עצמו עד לקכד עוד יכול אינו בי

המדינה. של הכספיים העניינים לניהול ריות

לקירוב ל1ו1פו !ייצמן
החופשי המרבו

 לשיתוף כהתמדה פעיל וייצמן עזר
להח מגמה מתור בגח״ל, החופשי המרכז

 סכור וייצמן לתנועת־החרות. כהדרגה זירו
בתנועה. מעמדו את יחזק שהדבר

 שייזהר לאחרונה לו רמז בגין ממקורבי אחד
הוש מאז זה, לנושא בגין של רגישותו בגלל בכך,

 אך הפילוג. בעת תמיר שמואל על־ידי קשה מץ
בבחי סיכויים לו שאין החופשי, המרכז כי ייתכן

 זאת בכל יצורף לבדו, בהן יופיע אם הבאות, רות
גח״ל. עם משותפת לרשימה

ה סי ר סו מעי  ה
ע׳ימ של

□ סיס״
 מאנשי במה שד לתוכניתם סיכויים אין

 ע״מ ל״ע, שד משולש מערך להקים ע״מ
החופשי. והמרכז

 בחריפות, לכך מתנגדים העצמאיים הליברלים
 השתתפותם אפשרות את לסכן עלול שהדבר מכיוון

הבאה. הממשלתית בקואליציה
שאר לע״מ, אלטרנטיבית תוכנית אין בינתיים

 שונים, לכיוונים נמשכים שלהם חברי-הכנסת בעת
 לל״ע, שובל זלמן למערך, נוטה אביזוהר כשמאיר

 בן- הסתלקות עם לגח״ל. הורוביץ ויגאל הראל ואיסר
 להחזיר שיש לדעתו המתנגדת זו, ממפלגה גוריון

קלושים. שלה הסיכויים המוחזקים, השטחים את

התנחלות
עזה ברצועת

 אותר לעזה, מדרום ק׳׳מ, 11 של שטח
יהודית. להתיישבות

 שעה לפי בעיצומה. נמצאת כבר ההתנחלות פעולת
 בביק־ בו שגרו הבדואים שבטי השטח מן הורחקו

חימר. תות

שלחת מלונדון מ
ענף מצב תבדוק

בארץ היהלומים
 סינדיקט כמדיניות שינויים צפויים
 הישראלי. הענף כדפי הלונדוני היהלומים
 רמת■ ׳משלחת לשגר החליט הסינדיקט

 יש האם שתבדוק אנשים, חמישה כת דרג,
 כארץ היהלומים ענף של לדרישות כסיס

 הענן. מצב כי כתואנה כאשראי, להקלות
רע. ככי הוא

תי היא בלונדון, המשלחת שקיבלה האינפורמציה
 היהלומים בורסת נשיא של בתו חתונת של מלא אור

לזע גרם בה הביזבוז אשר שניצר, משה הישראלי
מאיר. גולדה ראש־הממשלה אצל גם זוע

 בארץ היהלומנים אם כי היא הסינדיקט טענת
 אין חתונה, על גדול כך כל סכום להוציא יכולים

רע. בכי מצבם כי לטענה סיבה

 |י ״,הזה ״העולם יחזור הכא מהשבוע £
 י| כתל־אכיב כבוקר. ד׳ ביום להופיע *
|י כערב. ג׳ ביום הגליון יופיע \

עם נחת מבד י ,!ג
אחד מנוע
 של הג׳מבו במטוסי התקלות על חקירה צפוייה

 תקלות היו האחרונים בחודשים כי הסתבר אל־ננל.
דווח. לא כלל שעליהם במטוסים,

 כתי־ כד הועמדו אף המיקרים כאחד
 אחד מטוס כאשיר הכן, כמצב כארץ החודים

 — ארבעה מתוך — מנועים שלושה עם חזר
משותקים.

שטרה  מרחובה המ
ת החקירות ש ר פ  ב

ב יגאל* דב־
 את העבירה תל־אביב מחוז שמשטרת אחרי גם

 יגאל העיתונאי בפרשת שבידה, החקירות מימצאי
 תוך נוספות, בחקירות חוקריה ממשיכים עדיין לביב,
כלשהיא. בפרשה לביב נגד מרשיע חומר לגלות נסיון

מצ מהחוקרים כמה בעיני כי הסתבר למשל, כך,
וקלייד. בוני מסוג חדשה פרשה כגיבור לביב טייר

 המועסקת שלו, ידידה חקרו חוקרים אותם
 קשר יש אם למצוא כנסיון הפועלים״, כ״כנק

 ממנה, לבקש היה שיכול אינפורמציה כין
 האחרונות כשנים שאירעו שוד מעשי לכין

הפועלים״. ״בנק בסניפי
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כהן שדו□

 בתביעות כבורר נתמנה לם יוסף השופט־לשעבר
 ובין אחרונות, ידיעות בעלי מהם, משפחת בין ההדיות

כהן. שלום
 ״,71 ״נוער בהן, שלום שד שבועונו

 הפסד צכר חודשים, ארבעה אחרי שנסגר
 את דורש כהן דירות. אלף ד־ססצ המתקרב

תחי שהשתתפה סוזם, ממשפחת הסכום כל
 מפרכת מוזס משפחת השבועון. כהוצאת לה

 את עזכה שהיא כטענה זו, דרישה למלא
סו שניכשל לה כשנתברר מייד השכועץ

 כמה כמשך לכדו הוציאו שכהן כעוד פית,
נוספים. שבועות
 מן כהן דרש השבועון, הופעת נפסקה בו בשבוע
 העולם תנועת של חלקה את לו שתעביר ההסתדרות

 ההסתדרות הפוליטי. המס בכספי חדש כוח — הזה
זה. בעניין החליטה טרם

 בעל ז׳ורבין, אליעזר הפירסומאי הורה בינתיים
 בטענה כהן, שלום נגד מישפט להגיש דחף, חברת
 להוציא התחייבות חודשים ארבעה לפני הפר שהוא
 בשבועון להתחרות שעמד לנשים, שבועון עימו יחד

 ההכנות הושלמו שכבר אחרי מהם. משפחת של לאשה
 הוצאות, בו ונעשו עובדים הועסקו זה, שבועון להוצאת

 שחתם ההסכם בעיקבות לפתע, כהן שלום ממנו פרש
מחס. משפחת עם


