
14כ־ כיום המעסיקה החכרה, את שתעמיד שם תפקידו את יסיים שרביו כיוון במוקדם ליפול
ציבורית. סערה של כמרכז עוכרים, אלן־ המאוחר. לכל הקרוב, יוני בחודש

 המשמר״ ״על
מהומה מעורר

דיור ישראל מערכת פרקליט
ה יועלה הביטחון רג ד חערוכח־ציורים יערוך כ

 הביטחון, למערכת המשפטי היועץ צ׳חנובר, יוסף
 שר• של המשפטיים בענייניו גם המטפל

 חדש, מינוי לקבל עומד דיין, משה הביטחון
הביטחון. מערכת בתוך בדרגה אותו שיעלה

קרה מה
♦
■

שהת בתל-אביב, ביותר המפורסם העירוני הפקח
 וכמי שמשון הכדורגל קבוצת כשוער בעבר פרסם
 של במועדוני־הלילה שומרי־הסף ראש בשעתו שהיה

בישראל. האמנות חובבי את להפתיע עומד תל־אביב,
 המפורסמת יניד למשפחת כן דנוד,

 להתמסר לאחרונה החל התימנים, מכרם
ציו של נאה אוסף צבר ובכר לציור כמרץ

 להציג מתכוון הוא אותו מכחולו, מפרי רים
רשמית. בתערוכה כקרוב

 המערו, בחוגי רוחות וסערת התרגשות
 השבוע השני כיום שפורסמה ידיעה גרמה

״גי שהכילה המשמר״, ״על מפ״ם, ביומון
ככירה. אישיות של המיטות״ מחדר לויים

 של חד־פעמית ״הוצאה על ידיעה של בתירוץ
 כתגמול לשעבר רפ״י אנשי שיוזמים עיתון־מיוחד״

 את המשמר״ ״על עשה אלישבע״, ״פרשת פירסום על
 שהם החומר את פירסם דיין, תומכי של מלאכתם
 ״פרטים שלהם: המיוחד״ ב״עיתון לפרסם עומדים

 אישיות אותה של לכאורה, המשותפים, החיים על
ביותר.״ הקרובה עוזרתו עם

המעוניי־ מרכזים המשמר״ ״על לדברי
 כידי חומר המיוחד״ ״העיתון כהוצאת נים

 ואף כירושלים הכבירים העיתונאים אחד
 להביא כדי לסקנדינביה, מיוחד שליח שלחו
 — כמינו מיוחד דליקטי״ ״קורפוס משם

 אישיות לאותה ילד וילדה שחרתה צעירה
ככירה.

 רבה מורת־רוח עורר המשמר״ ב״על הפירסום
התער נסיון בכך שראו ״העבודה״, צמרת אישי בין

 קבוצות שתי בין המתנהלת במערכה מפ״ם של בות
הקבוצות. אחת של מלאכתה עשיית תוך ב״העבודה״,

מקימי□ רפ״י אנשי
,נגדי ״להתקפת מטה
 כן־פורת מרדכי העבודה ״כ ח של איומו

 לתוקפי מלחמה שתשיב קבוצה הקמת על
 את■ למרות ומתממש, הילד דיין, משה

 אנשי של קבוצה ראש־הממשלה. של ראתה
 מי כל על חומר באיסוף החלה כבר לשעבר רפ״י

בתד ״הפוגעים השונים בפירסומים לדעתם שמעורב
שר־הביטחון.״ של מיתו

 עצמו דיין משה סירכ שנודע, כמה עד
זה. למטה גיבוי או יד לתת

 מועמד דיושט״ן אבי
בוארה״ב לשגריר

 אירגון חכרי 11 של השבוע תפיסתם
 את שצלחו אחרי א־דין״, ״צאלח החבלה
בשט הכלה פעולות לביצוע ויצאו הירדן,

כ גדולה הפתעה עוררה המוחזקים, חים
הרא הפעם שזו זה, אירגון המשקיפים. כל קרב
הירדן, את לצלוח נסיון בעת אנשיו נתפסים שונה

הזעי החבלה פעולות כל כי מזכירים זה בהקשר
 והסתכמו ושומרון, ביהודה שבוצעו האחרונות רות

 אירגון אנשי בידי נעשו רימון, הטלת או בודד בירי
זה. חבלה

 תוציא לא ״חרות״

יומי עתו!
 כדבר לידיעות ממשי כיסום שום אין
עי לאור להוציא החרות תנועת של כוונתה

הקרו הבחירות לקראת גח׳׳ל של יומי תון
 זה, ברעיון אומנם משתעשעים המפלגה בצמרת בות.

 כל אין כי מבהירים המפלגה של הכספים אנשי אך
 לאור בהוצאתו הכרוכות ההוצאות למימושו. סיכוי

 תנועת של ליכולתה ומעבר מעל הם יומי עתון של
 ששכן המצודה, דפוס נמכר שלאחרונה עוד מה החרות,
והיום. חרות העתונים בעבר הודפסו בו זאב, במצודת

 של במועמדותו התמיכה וגוברת הולכת
 של כמחליפו דינשטיין, צבי שר-האוצר, סגן

בוושינגטון. ישראל שגריר בתור רכין יצחק
 מעין זה במינוי רואים .זו במועמדות התומכים

 ממעמדו לסלקו כדי לדינשטיין, למעלה״ ״בעיטה
 עקב ביותר, חמורה ביקורת לאחרונה עליו שעורר
 את שהסעירו השונות הכלכליות לפרשיות קשריו

המדינה.
המדי יועצה נואש טרם זאת עם יחד

מ דיניץ, שמחה ראש-הממשלה, של ני
 חושש דיניץ לו. יוצע שהמינוי התקווה

 את להבטיח ודואג למעמדו מאוד עתה
העו ככירה, שאישיות שנרמז אחרי בטאו,
 הממלכתי, תפקידה את כקרוב לסיים מדת

 לראש-הממ- יועץ־מיוחד לתפקיד תתמנה
 הגדרת לפי שווה, שיהיה כמעמד שלה,

 ברור הישראלי״. ל״קיסינג׳ר יודעי-דכר,
 של מעמדו יתרוקן זה, מינוי יבוצע שאם
תוכן. מכל דיניץ

צריכה בוושינגטון השגריר מינוי בדבר ההכרעה

 נסיגה זו חבלנית בפעילות רואים זאת עם יחד
 ולא טוב״ ״ילד להיות חוסיין של מהתחייבותו

צרות״. ״לעשות

הח ; אלה ידיעות של היחידה התוצאה
 לבין בגה־״ל, חרות אנשי כין המתיחות רפת

״הארץ״. עורכי

נוסף •ומי עתון --------------------—
----------------- חדשי□ גילדים צפו״□

האוירית החעשיה ונד
 ישראל של האווירית המעשיר! של הסתבכויותיד.

 ג׳ט הקומודור הערבה, מטוסי של ייצורם בפרשת
פסוק. סוף אינם הבואינגיס, 13 שיפוץ ופרשת

 להתפוצץ עומדת ביותר הקרוב כעתיד
האווירית, כתעשיה הקשורה נוספת פרשה

ה שפ האנגלית ב
בירושלים להופיע יתחיל הקרובים שבחודשים יתכן

 יהודי עסקים איש האנגלית. בשפה נוסף יומי עתון
 יהודי יומי עתון לאור המוציא אמריקאי,
 גם מאמרים ככותב מועסק בו כניו־יורק,

 הליגה ראש כהנא, מאיר הרבי
 האפי את עתה מברר — דית

העתון. יטל לאור צאתו


