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 כ■ למישפטים הפקולטה שדיקן אחרי

 רובינשטיין, אמנון תל־אכיב, אוניברסיטת
 כראש להתייצב נח״ל הצעת את דחה

 תל־א■ לעיריית הבאות בבחירות רשימתם
 (מיל.) אלון? של מינויו על הוחלט ביב,

הרשימה. בראש להט (״צ׳יץ׳״) שלמה
 מ־ שיחרור בחופשת עדייו הנמצא להט, האלוף

ב בארצות־הברית רעייתו עם עתה והשוהה צה״ל
שיח אחרי מייד קיבל המגבית, למען הרצאות מסע
ב להתייצב בגח״ל הליברלים מאנשי הצעה תרו
מ תל־אביב עיריית ראשות להוצאת המערכה ראש

המשור הכוחות מפקד שהיה מי להט, המערך. ידי
 אכ״א וראש ההתשה מלחמת בתקופת בסיני יינים

 תשובה השיב ולא היסס שיחתרו, לפני במטכ״ל
מיידית.

יע לבחירות שעד להט, כי נודע עתה
הא של הכימיים המפעלים בהנהלת סוק
 ואף ההצעה את לקבל הסכים מילצ׳ן, חים

 על גח״ל ראשי עם הסכם על כנראה חתם
לש מבקשת גח״ל לחו״ל. נסיעתו לפני כך

 לפגוע לא כדי בסוד מינויו דבר את מור
מנ — כעיריה הנוכחי גח״ל סיעת בראש

סבידור. חם
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 לוודאי קרוב יכריז שז״ר, זלמן המדינה, נשיא
 חגיגות לרגל פליליים לאסירים כללית חנינה על
 הנראה, כפי תוכרז, החנינה המדינה. להקמת 25ה־

.25ה־ יום־העצמאות ערב
 את בודקים כבר המישפטים כמישרד

הי על הנשיא כפני להמליץ בדי הנתונים
 יהנו מהחנינה אם הוחלט טרם החנינה. קף
 כתבי־ יוגשו או הוגשו נגדם אנשים, גם

כ שהיה בפי העצמאות, ליום עד אישום
 אחרי החנינה, הוכרזה כה האחרונה פעם

שיטת-הימים. מלחמת

ל שופטים על לוחצים כבר עורכי־דין מיספר
 תקווה מתוך לקוחותיהם בתיקי הדיון את הקדים

 גם ייהנו הם העצמאות ליום עד שפוטים יהיו שאם
מהחנינה. כן

ת עו קי־די חילו
ם בין בני ר ה

נית■ לכהונתם, הראשונים כימים ככר
הרא הרבנים שני כין חילוקי-דיעות גלו

 והרב גורן שלמה הרב — החדשים שיים
יוסף. עובדיה
 הכתרה טקסי שני בעריכת מעוניין גורן הרב
משותף. בטקס מעוניין יוסף עובדיה ואילו נפרדים

נו יוסף הגדול: הרבני לבית־הדין הזיקה לגבי
 זולטי בצלאל הדיינים עם הקשרים את להדק טה

 גורן הרב של מתנגדיו שהם גולדשמיט, ואליעזר
 כדי הגדול בית־הדין את להרחיב מבקש גורן ואילו
אלה. לרבנים יזדקק שלא

שלמה: כהיכל הלשכות מיקום לגבי
ני של לישכותיהם את לעצמו ביקש גורן
 עובדיה של רוחו למורת ואונטרמן, טים

יוסף.

נטש דויטש
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הצ היהודי-אמריקאי המולטי־מיליונר
 מניו־ איל-הכורפה דויטש, ברני )37( עיר

כהנא. הרב עם רב יורק,
ה הימין של היוזמות מן רבות שמימן דויטש,

 כהן, גאולה פעולות השאר: (בין בישראל קיצוני
 תנועת־ ושפרלינג, קאזאקוב עולי־בריה״מ פעולות
 עד כהנא מאיר של העיקרי המממן היה החרות)

חודשים. כמה לפני בו, תמיכה בל הפסיק בי הודיע עתה
עימו. לדבר חדל וגם

 על־ידי הליגה פעולות עם בקשר נחקר דויטש
 משמשת מידה באיזו הבודקים האף־בי־איי, סוכני
המאפיה. של זרוע הליגה
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 לאחרונה משתפים שירותי-הביטחון
 נרחב במיבצע ישראל מישטרת עם פעולה
כישראל. הסמים מיטהר לצמצום שנועד
 הישראלי השוק הוצף בה ממושכת תקופה אחרי

הוח כי נראה מפריע, באין שונים מסוגים בסמים
מיו מיבצע במסגרת בנגע. טוטאלית מלחמה על לט
סו על מצוד הוטל ישראל מישטרת שהכריזה חד

יחד. גם והקטנים הגדולים הסמים, חרי
 דרך לישראל עוברים מהסמים ניכר שחלק כיוון
 שירותי־ של בסיוע צורך היה המוחזקים, השטחים
הביטחון.

 מקומות על פשיטות נערכות המיבצע במסגרת
סמים. מעשני מתרכזים בהם

 מישטרה יחידת פשיטה למיטל, השבוע,
חי וערכה דיזנגוף כרחוב ״כפית״ קפה על

כמקום. שהיו מהלקוחות במה בבגדי פושים

ה ר ע ב ס בי ס
ק "טבחות״ בנ

 כי הגילויים סביב רוחות סערת צפויה
 מהבנק רכש מן, משה טפחות, בנק מנב״ל
 נמוך. כמחיר י׳;ל אלף 750 של כשווי מניות
הישרא הבורסה שליד ניירות־הערך ועדת
ו טפחות בנק להנהלת השבוע פנתה לית,

זו. מוזרה לעיסקה הסכר ביקשה
 איגרות־החוב אמיסיית הנפקת עוכבה בינתיים

 חוגים הקרובים. בימים להתבצע שעמדה הבנק של
 שתפקידו ממשלתי, שבנק כך על תמהים כלכליים

מניות הקציב עממיים במחירים דירות רכישת לממן

ל ט בו ת ת בגי תו

מוג עובדה כפני בכר תועמד היא סה
קיומה. את הפסיקה שהתוכנית מרת

ה השניה המקורית השישי יום תוכנית זוהי
 עובר) הכל לא לה (קדמה בטלוויזיה מתבטלת

ה שידורי את מחדש לתכנן צורך יהיה ועתה
שישי. ביום טלוויזיה

השבו הטלוויזיונית הבידוד תוכנית כי נראה
 יעקב של בעריכתו השישי, יום שבת, לערב עית

הבא. בשבוע כבר תבוטל בן־הרצל,
נו ביותר, שליליות תגובות עוררה התוכנית

ש מנוסים מנחים העדר ונוכח הנמוכה רמתה כח
 שגעשו והאילתורים הנסיונות כל אותה. יגישו

נכשלו. זה בתחום
 הטלוויזיה של המנהל הוועד מליאת

בגו־ לדון בדי שבועיים כעוד תתכנס

הכללי. למנהלו גדול כה בסכום
 היה לא אם לבדוק הדרישה הועלתה השאר בין

ה הסכומים את למנהלו שהילווה עצמו הבנק זה
הנמוך. במחירם המניות לרכישת דרושים
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לוניה ־ בו
ה עוד שו ה

קדח דיונים מתנהלים הקלעים מאחורי
ועי לקיום הקרקע את להכשיר כדי תניים

 עוד במיזרח-התיכון, השלום על בולוניה דת
.1972כ־

השתתפו את שיאפשרו התנאים מבררים כעת
 גם ואולי מארצות־ערב מישראל, מישלחות של תם
זו. בוועידה המתונים הפלסטיניים הפלגים מן

לו אריק  דו
ץ יבוא אר ל

 מצרי, ממוצא היהודי-צרפתי הכתב
 למיזרח-התי- ״לה־מונד״ מומחה רולו, אריק

החודש. כסוף כארץ יבקר כון,
 הפליטים מצב על חומר להכנת נועד הביקור

 על סידרה לפרסם מתכוון לה־נוונד הפלסטיניים.
זה. נושא

 המימסד את פעם לא הרגיזו רולו של עמדותיו
קודם. בביקור אותו שהחרים הישראלי,

ם לי ר ב לי ם ה  העצמאיי
שים עתונים רוכ

 מנהלת העצמאית הליברלית המיפלגה
ה •טל המניות מחצית לרכישת משא־ומתן

 קודם ל׳אורורה. כספרדית הישראלי עיתון
מ 50ס./ העצמאיים הליברלים אנשי רכשו כבר לכן

מת דומה ומתן משא אדברול. הרומני העיתון מניות
 מנהלי צייטונג. יידישע האידי העיתון לגבי גם נהל

 ואברהם ארצי יצחק הם הל״ע מטעם ומתן המשא
חסון.

■


