
ר הקצין יהיה הבכי
ת מטה ראש רו  הבחי

ם של ברלי הרי
 מצה״ל להשתחרר העומד הבכיר הקצין
 יהיה הליברלית, המיפלגה לצמרת ולהצטרף

 המי־פ־ מטעם הבחירות מטה ראש כנראה
 עם שלה המשותף כמטה הליברלית לו.ה

 יסכים לא וייצמן עזר אם בנח״ל. חרות
 חרות, של הבחירות מטה בראש לצידו לכהן

 כראש יעמוד הבכיר שהקצין הנמנע מן לא
בולו. גח״ל של הבחירות מטה

הלי לראשי בכיר קצין אותו הבהיר בינתיים
 ראש תפקיד על להתמודד מעוניין הוא שאין ברלים,
 ברשימת ריאלי מקום רוצה הוא תל־אביב. עיריית

 לפעול הבהיר, כך מתכוון, והוא לכנסת, המועמדים
 מתוך הממשלתית, לקואליציה הליברלים לצירוף

הלי המיפלגה מטעם שר של תיק לו שיינתן מגמה
ברלית.

ה ד ל ה גו כ את מבי

 לפעמים נכנסת שגולדה היה נדמה אלה בהופעות
 מדברת רגעית, הכרה ואיבוד טישטוש של למצבים

ויו יותר נעשה משפטיה בין והקשר לעניין, שלא
רופף. תר

עמי כי האחרונה הצהרתה את מביאים לדוגמה
 תרבותי־ ״הכרח היא התעלה בקו ישראל של דתה

היהודי.״ לעם רוחני
 גולדה בי אומנם יודעים העבודה ראשי

תח אם ובי עצומה, מפופולאריות נהנית
 יובלו לא לבחירות, נוספת פעם לרוץ ליט

 איך רק היא הכעייה ממנה. זאת למנוע
 הפומביות ההופעות מיספר את להמעיט

 הזיקנה של החריפים שהגילויים בדי שלה,
המא את יכיבו לא לאחרונה, אצלה שהתגלו

בה. והצופים לה זינים

0*903 ביזבח
סולל בונה׳' ב.,

 בהברת להתחולל עלולה רוחות סערת
 בי יסתבר באשר ההסתדרותית העובדים

 של פבום הקציב כונה״ ״סולל חכרת מנכ״ל
 שיפארו ספרים שני להוצאת ״י, ל אלה 150ב־

 כיובל ההסתדרותית הקבלנית החכרה את
שלה. 50ה־

 אליהו :סופרים שני נשכרו הספרים לכתיבת
 ושלמה כרכים, שני בן עבה ספר הכותב בילצקי,

 יקבל מהם אחד כל אחד. בכרך ספר המחבר שבא,
 עוד שהחלה עבודה תמורת ל״י אלף 40כ־ של סכום

 ההדפסה הוצאות יתווספו אלה סכומים על .1971ב־
 עובדי כמיספר ספר, כל של עותקים אלף 30 של

בונח. סולל
 הוצאת מערכת של הציבורית הוועדה בראש

 שהיתה מאיר, גולדה ראש־הממשלה, הועמדה הספרים
 את החברה פשטה עת ,30ה־ בשנות בונה סולל מזכירת

 רפטור, ברל הוצב בפועל המערכת בראש ונסגרה. הרגל
שכר. מקבל שאינו

 את לחלק בונה״ ״סולל ראשי בכוונת
 שהוא ספטמבר, בחודש לעובדים הספרים
להס הבחירות להיערך עומדות בו החודש
יותר. מאוחר למועד יידחו לא אם תדרות,

כז פוליס■ מינו■סגכלגחה ונמרח ר מ ל
האחרו בשבועות הובאו העבודה מיפלגת ראשי

 של התבטאויותיה נוכח במבוכה פעמים מיספר נים
פומביים. באירועים מאיר, גולדה ראש־הממשלה,

כ האולימפי כי א ־ ל ח כ
 והנוער החינוך מחלקת עובדי בקרב תסיסה צפוייה

על תל־אביב עיריית של
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 העיר, ראש של כוונתו רקע
 למנות רבינוביץ/ יהושע
ספור למוסד פוליטי מינוי
מובהק. טאי

האו למרכז היא הכוונה
ש תל־אביב של לימפי

 ב- בהקמתו החלה העירייה
ה הירקון. פארק מיסגרת

 בסוגו הגדול שיהיה מרכז,
מנו להיות חייב בארץ,

 מיק־ איש על־ידי הל
 טוענים מובהק, צוע

העוס העירייה עובדי
לעו זה. כתחום קים
 ככר הבטיח זאת מת

 ניהול את רכינוביץ׳
מ רז, לנחום המרכז
העבו מיפלגת צעירי

 ה■ הגוש ומנאמני דה
״יי. מפא

יח״קרו
מחירי

נסיעות
במוניות

בינעירוניות
ה הנסיעות מחיר
כ במוניות מיוחדות

 הבינעירוניים קווים
ני• כמידה יתייקרו

ל כנוסף וזאת ברת, בכנסת יעקובי גד התחבורה וסגן־שר (מפ״ם) רוזן שלמה ח״ב הקליטה סגן־שר

 העלאת עם היתה שבכר האחרונה העלאה
כאוטוכוסים. הנסיעה מחירי

 מישרד- עם לאחרונה סיכם המוניות בעלי אירגון
 של המידה קנה על המבוסם חדש תעריף התחבורה

 תל־אביב בין ספיישל במונית הקבוע הנסיעה תעריף
 בסיס לפי קילומטר. 101 של למרחק ל״י 90.5 :לחיפה

 בנסיעה במונית נוסע כל הקרוב בעתיד ישלם זה
הרא הקילומטר עבור ל״י 2,5 בינעירוני בקו מיוחדת

בינ קילומטר לכל אגורות 88 ועוד הנסיעה של שון
נוסף. עירוני

ד כחוו־שח מדון ס
עו־ העליון, בגליל דן קיבוץ שליד טל בחורשת

ת תר ח ת מ  צרמתי
ת ר עז ל

השחור יידצמבר
181  עם פעולה המשתפים הגופים בין

 , אירגון גם נמצא הפלסטינית מחתרת
 לו שיש צרפת, בדרום כאסקי, מחתרתי

רבות. אפשרויות
 איר- של פעולותיו חקירת אגב נתגלה הדבר

 של התיבות (ראשי אט״א, בשם בלתי־חוקי גון
ב הדוגל לאומני גוף וחרות״), הבאסקים ״ארץ
 כיום ומאוחדת. עצמאית באסקית מדינה הקמת

צרפת. ובין ספרד בין הבאסקים ארץ מחולקת
 מערכוד מכבר זה מנהלים הספרדיים הבאסקים

 מסתפקת, בצרפת שהמחתרת בעוד רצופה, טירור
 תוך בספרד. לאחותה שירותים בהגשת שעה, לפי
 הקא־ חמחתרת עם פעולה משתפת היא כך בדי

 דצמבר בספרד, הגאליצית והמחתרת טאלאנית
ה הרפובליקאי, האירי הצבא הפלסטיני, השחור
בעיראק. הכורדית תנועה

 כולו שייבנה חדרים, 300 של מלון להיבנות מד
 להקים מתעתד המלון את פיניים. מצריפים
 התיירות משרד בסיוע אמריקאי משקיע
הלאומיים. הגנים ורשות

 זוהר אור׳
ט ר ס ב

עובדיה? ג׳ורג׳ של
 לככב עשוי זוהר אורי הישראלי הקולנוע במאי
 הסרט במאי עובדיה, ג׳ורג' הבמאי של החדש בסירטו
הישרא הביקורת את זעמה את עליו שעורר נורית,

מופרזת. בלבנטיניות אותו האשימה אשר לית
 סרט שהוא מפרס, העולה הבמאי של החדש סירטו

 וישות־ איטלקי קולנוע שחקן בידי נכתב קומי, פעולה
איטלקים. מיקצוע ואנשי שחקנים בו פו

ה את לקבל בנראה הסבים זוהר אורי
 הסכום לו שהוצע אחרי כסרט, לשחק הצעה
 ישראלי לשחקן בה עד ששולם כיותר הגדול
ישראלי. כסרט הופעה עבור

ר אור־ ל  ג

יופיע
מר חז מ ? ב ״ ב ד רו ב ב

הישרא העיניים ומאחז הלהטים עושה
ה את שיגע שנתיים שלפני גלד, אורי לי

 עשוי שלו, ה״טלפטיה״ בהופעות מדינה
 הבמות אחת על שיועלה במחזמר להופיע

כברודביי.
 בחו״ל, לסיבוב חודשים מיספר לפני שיצא גלר,
הת עורר שונות, במדינות כוחו את לנסות במטרה
 מוצע עתה אמריקאיים. אמרגנים מיספר אצל עניינות

 עושה־ נוכל יהיה שגיבורו במחזה להופיע כנראה, לו,
 גורמים כל. לעיני לבסוף נחשפים שנכליו להטים,

תתממש. אם כזו בהפקה שותפים כנראה יהיו ישראליים


