
 בעקבות סיבוכים
תיאודוראקיס ביקור

 היווני, ואיש־המחתרת המלחין תיאודוראקיס, מיקיס
סיבוכים. כמה בארץ אחריו השאיר

 השמיע שכה כן־אהרון, יצהר, עם פגישתו
במת תמיכה דכרי כמה ההסתדרות מזכיר

הממ כהוגי זעם עוררו כיוון, המשטר נגדי
הדיק עם יחסיה שיפור על השוקדת שלה,

כיוון. הקולונלים של טטורה
 פגישתו על בן־אהרון אנשי רוגזים זאת לעומת

 היוזמים הישראלי, מחנה־השלום נציגי עם המלחין של
במדינה). (ראה יוון לשיחרור ישראלי ועד הקמת

כש חרון־אה התמלא עצמו תיאודוראקיס
 דיין משה לו הציע כאילו שלו, שהלצה ראה

 כארץ פורסמה כיוון, מחתרת כהקמת לעזור
עולמית. סנסציה והפכה רצינית כידיעה
היוו המחתרת בין ביחסים קשה לפגוע עלול הדבר

הערבי. והעולם נית

 שכיחת ושברה
הערב■■□ האסירים

 את בכוח שברה השילטונות של נמרצת פעולה
שנע אחרי אשקלון, בכלא הערביים האסירים שביתת

פירסומה. את למנוע כדי הכל שה
ער כיטחוניים לאסירים ככית־הסוהר

 כלתי-רגילה אחדות האסירים הוכיחו כיים,
 למעלה שנמשכה כללית שכיתה כקיימם
מחודש.

 בחצר לטיול מתאיהם יצאו לא התגלחו, לא האסירים
 זכויות, בגדר הם אלה כל עבודה. בשום עסקו ולא
חובה. ולא

 לשיפור להכיא היתה השכיתה מטרת
צפי שוררת שבו בכלא, הקשים התנאים

 (אי-היכולת הסידורים מן וכמה רכה, פות
 עם לדכר הצורך לחלונות, מכעד להסתכל

 עוררו וכו׳) צר, אשנס דרך קרוכים־מכקרים
ישראליים. אישי־ציכור של הכיקורת את גם

ו״!גמן עזר ■פרוש האס
<■ פוליטית מפעילות

 בצמרת וייצמן, עזר החרות, תנועת יו״ר של מעמדו
 נראה האחרונה. בתקופה במקצת התערער המפלגה

 חדשה רוח להחדיר מתוכניותיו התייאש עזר כי
 המפלגה במוסדות זכו עמדותיו השמרנית. במפלגה

מקבו מקבל שהוא הגיבוי למרות מיעוט, לתמיכת רק
 בהחלטות ביטוי לידי לבוא עתיד הדבר קרמרמן. צת

השבוע. להתכנס העומד המפלגה מרכז
 לפרוש להחליט עלול שעזר הנמנע מן לא

 קשריו את ולהעמיק הפוליטיים החיים מן
העסקים. כעולם

 ■משיך בן־אהרון
בידל■! מלחמתו את

 יצחק ההסתדרות שמזכיר לוודאי קרום
 חברת כמזכיר מלחמתו את ירחיב כן־אהרון
בהת ימשיך כן־אהרון ידלין. אשר העובדים

המר כוועדה חכריו יחליטו אם גם קפותיו

הש כין שפרץ הוויכוח את להשתיק כזת
ניים.

 חברת יו״ר בתפקיד גם המכהן ההסתדרות, מזכיר
 האופוזיציה סיעות לתביעות כנראה יענה העובדים,

בפעולות לדיון מיוחד מושב ויכנס הפועל בוועד
העובדים. חברת

 כבר הפועל בוועד חדש כוח הזה העולם סיעת
 בתוכניות מיידי לדיון תביעתה על לבן־אהרון הודיעה

 בן־אהרון העובדים. חברת של ובמאזנים הכספיות
 פעולות צפויות אחרת הסיעה, לתביעת כנראה יענה

 בלאו הוועד־הפועל את לכנס אותו שיאלצו נוספות
 העובדים״: חברת כ״מינהלת הנוספת בסמכותו הכי,

 המחוזי, לבית־המשפט ופניה הביקורת בוועדת בירור
 המרכזת הוועדה את תאלץ לא הביקורת וועדת במידה

העובדים. חברת חוקת להוראות להישמע

*ילחם לביב
העתונא׳ מעמדו על

 עם להשלים מתכונן אינו לביב יגאל העתונאי
 משורותיה אותו שהוציאה העתונאים אגודת החלטת

 ניסה לביב כי בטענה לנסקי, מסמכי פרשת בגלל
עבירה. לדבר בסוק עורן־־הדין את להדיח

 כספי, דם עורך־הדין לביב, של פרקליטו
אסי כפני ההחלטה על ערעור להגיש עומד

 העתונאים, אגודת של מיוחדת כללית פה
 מסקנותיה שעל האתיקה, שוועדת כטענה

 כהוצי- העתונאים אגודת הנהלת הסתמכה
שלא הוקי כלתי גוך היא לכיכ, את אה

ת א קר אדה ל מפי אולי שראלית ה הי

שריד יוסי
* ח״כ לתפקיד

 מפא״י, דובר שהיה מי שריד, יוסי של מעמדו
 השביעית, לכנסת המערך של הבחירות מטה ודובר

והולך. מתחזק

המאבק

 פעו* על להגיכ איך תוהה הממשלה
ואיקרית. בירעם תושכי של לות-המאכק

 את כנראה, שאירגנו, הם השילטונות סוכני
אח נטושים ערביים כפרים תושבי של העצומות

 את להפחיד כדי לכפריהם, לחזור בדרישה רים
כללית. תנועה של באפשרות הציבור

 שבי- את להפסיק כעת חוששים בירעם תושבי
 חשש מתוך ההרוס, כפרם בתוך שלהם תת־השבת

שי את בכוח המישטרה תמנע עזיבתם, שאחרי
בתם.

 שיירות לכירעם יגיעו הקרוכה כשכת
 תמיכת את שיפגינו הארץ, רחכי ■מכל

זה. כמאכק היהודית דעת־הקהל

שע כמי לאחרונה, מוזכר שריד של שמו
 פנחס שר־האוצר ידי על מומלץ להיות תיד

המע מועמדי כרשימת ריאלי כמועמד ספיר
השמינית. לכנסת רך

 של התווך מעמודי אחד עתה הוא הצעיר שריד
 יהושע תל־אביב עיריית ראש של בראשותו הגוש

מטאו עליה לו מנבאים ספיר של מקורביו רבינוביץ/
העבודה. במפלגת רית

הפרשה. את לכדוק סמכות שום לו היתה
 חבר הוצאת על ההחלטה :הערעור של נוסף נימוק
 על־ידי אחד פה להתקבל צריכה העתונאים מאגודת

 לביב הוצאת על ואילו האגודה, הנהלת חברי כל
ההנהלה. חברי כל בנוכחות שלא הוחלט

 הכללית כאסיפה לתכוע גם עומד לכיכ
 חכרי כל את להוציא האגודה של המיוחדת

 שלפי אחרים, עתונאים המעסיקים האגודה
כאגודה. הכרים להיות להם אסור התקנון

 מועסק להיות ימשיך לביב יגאל כי נראה בינתיים
מסמ שבפרשת ומאחר במשפטו שזוכה מאחר בהארץ.

 שוקן, גרשום הארץ עורך גיבוי את קיבל לנסקי כי
לפטרו. עילה כל אין

התמוטטות צפויה
כלכלית חברה
 לפרוץ עלולה נוספת כלכלית שערוריה

גדו כלכלית הכרה כאשר הקרוכים, כימים
 עומדת התיקשורת, כענך יחסית, וחדשה לה

פשיטת־רגל. של למצכ להגיע
 קצרה תקופה תוך ענק למימדי שהתפתחה החברה

 חוזר בהון ממחסור חמורה בצורה סובלת יחסית,
המח חמורים. פינאנסיים בקשיים עתה שקועה והיא
 חזרו החברה של לירות רבבות של בסכומים אות
כיסוי. ללא

 נתקלו בבנקים נוסף אשראי לקבל החברה נסיונות
מוחלט. בסירוב

 הממלכתית הרשימה
מרמורק את אימונה

הכדו קבוצת את אימצה ע״מ, הממלכתית, הרשימה
הלאו לליגה השנה שעלתה מרמורק הפועל של רגל
 בין יתד לתקוע כוונה מתוך בכספים, לה מסייעת מית,

בעתיד. הקבוצה של הכדורגל אוהדי
 מפלגתית שרשימה הראשונה הפעם זוהי
 עם ולא כודדת, כדורגל קכוצת עם מזדהה

כלשהו. ספורט מרכז


