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בסיני. נוייבה מיפרץ על שייגן סכר,
 נשטך קודם שספר מאחר יוקם הסכר

 ול■ נביעות למושג סבנה ונשקפה בחורן?,
נוייגה. במיפרץ הממוקמים כפר־הנופש,

 כדי זה, בקייץ עוד להסתיים חייבת הסכר הקמת
הנופש. ובכפר במושב ההשקעה כל אובדן למנוע

במת שנעשתה החיוניים, המצרכים מחירי העלאת
 היתד. מהארץ, בן־אהרון יצחק של העדרו בעת כוון

 בן־ את להוציא כדי גם ועוזריו, ספיר על־ידי מתוכננת
 ולחסלו מאיר ובגולדה בספיר גלוייה למלחמה אהרון
 מגולדה האחרון ברגע אולטימאטום קבלת על־ידי

הוא״. או אני ״או בנוסח מאיר
הממ המלכודת על כמוכן יודע כן־אהרון

מלי להימנע מנסה והוא במאי, לו, תינה
 שלו הביקורת קול הנמכת על־ידי כה פול
 העובדים ועדי עצירת וע״י הממשלה נגד

 עד שביתה או הפגנה מכל וועדי־הפעולה
הבחירות. יוכרזו בו הוועד־יהפועל למושב
 הטאקטיקה היא מה מבינים הגוש אנשי וגם היות

מסו הארי את להוציא אלה ינסו בן־אהרון, ינהג בה
 של לשורה לצפות יש לכן — הקרובים בימים כבר גרו

נו שכולן ופרובוקאציות השמצות אישיות, התקפות
הכרעה. לקרב ולגרותו בן־אהרון את להרגיז עדו

פרופ הכולל בן־אהרון, למען ועד הוקם בינתיים
 בירושלים. העיברית האוניברסיטה של ומרצים סורים
 באוניברסיטה, אקדמאי סגל אנשי 30כ־ המונה הוועד,
 לתפקיד בן־אהרון של מחדש בחירתו למען הוקם

 לחץ־נגדי להפעיל מתכונן והוא ההסתדרות מזכ״ל
בדאהרון. להדחת הלחצים נגד
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 אירגד של האחרונה הפיגועים שורת

ש המיקרים את רק כוללת אינה החבלה ני
פורסמו.
 עליהם אשר מיקרים, שני אירעו שעבר בשבוע

דווח: לא
 מניו- שהמריא טי.וו.אי., חברת של מטוס האחד:

 איום שהתקבל לאחר הדרך, באמצע הוחזר ללוד, יורק
 למטוס הועברו הנוסעים חבלה. מיטען בו שהוכנס

לארץ. שוב ויצאו אחר,

 כאילו בעיתונות שהופיעו לידיעות בניגוד
העבו מיפלגת של הירושלמי הסניף אנשי של איומם

 במים־ השולט התל־אביבי לגוש נגדי גוש להקים דה
 אנשי מתייחסים האחרונים, בקרב חששות עורר לגה

 מהם אחד גלוי. בזילזול לידיעות התל־אביבי הגוש
כ״קישקוש״. אותם הגדיר אף

 מעצם כוחו את שואב אינו התל־אביבי הגוש
 והאחרים הכספיים הכוח ממקורות אלא התארגנותו,

ירושלים. אנשי בידי בנמצא ושאינם בידיו, הנמצאים
 התארגנות שהיא שאיזו סבנה שום אין

 הגוש מעמד את תסכן העבודה כמיפלגת
ספיר. פנחס בשליטת הנמצא התל-אכיכי

 עצרה בריסל מישטרת :השני המיקרה
 מהולנד שנשלחה ממולכדת, מעטפה כדואר

ידוע. בלגי יהודי ליהלומן

לעעי־רים... 0ווי1ו קוליס... הפחידם

 תפקיד ירושלים אנשי תובעים כאילו הידיעות גם
בליגלוג. התקבלו ברעם משה לח״כ שר של

 פרשיות בבמה קשור כרעם של שמו
העלו נעימות בלתי

בקרוב, להתפוצץ לות
העבו בצמרת ואיש

 על מעלה אינו דה
בשר. למנותו דעתו
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 סח■ אליהו קבוצת
 המנכ״ל שהוא רוב,
 ״תע״ל״(תעשיית של
כ הנמצא לכוד) עץ

ת מישמרות, קיבוץ
 מיפעל כנראה, קים,

ר כאיזור לפורמיקה
פיח.

 את להקים רצתה החברה
נתק אך בחברון, המיפעל

 דד שר של בהתנגדותו לה
יו אם והתעשייה. מיסחר

 רפיח, באיזור המיפעל קם
שמ מההטבות יהנה הוא

ב מיפעלים מקימי קבלים
שטחים.

מ נהנית הקבוצה
 שר־הכי־ של תמיכתו

למ דיין, משה טחון
מב צורך שאין רות

 למיפ■ כלכלית חינה
 ש■ ביוון זה, מסוג על

ה הפורמיקה מיפעלי
 לכוד״ ״עץ קיימים,
כו כעלי הם ו״ספן״,

מקלי הגדול יצור שר

^ 0 0 0 0 0 0 0 1

 מבס על כנוייה דווחיותס וכל השוק טת
כ פורמיקה של יבוא מאפשר שאינו גבוה

זולים. מהירים

■יצוא

עלים אן ו פ לי
 לייצור כארץ הגדולים המיפעלים אחד
ל נשים נעלי השנה לייצא עומד נעליים,

יפאן.
 נעליים מייצאת שישראל הראשונה הפעם זאת
דולר. 50ל־ 40 בין יהיה נעליים זוג כל מחיר ליפאן.

שיס גילויים מרווי
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שה גטו ור
ש מי צוקרמן, (״אנטק״) יצחק

 ומפקד ורשה גטו ממפקדי היה
ע עוסק בפולין, פרטיזנים יחידת

 בספר ביוגרפי. ספר בכתיבת תה
 מרד על מרעישים גילויים צפויים

 היהודית וההתקוממות ורשה גטו
כפולין.

 לוחמי קיבוץ חכר הינו אנטק
כ ומנהל המערבי, בגליל הגטאות

 הגטאות״ לוחמי ״בית את קיבוץ
ו השואה למורשת מוזיאץ שהוא

המרד.

ר יחמיר סו ח מ ה
ם די בי ל ב

 לאחר ויחמיר, יילך בלכידים המחסור
 בוטלו ורומניה מטייוואן ייבוא חחי ששני
האחרון. ברגע

 הביקוש את מספקים אינם בארץ הלבידים מיפעלי
 בעיקר לייצא יותר להם שכדאי מפני הגובר, המקומי

 של לשיא הלבידים מחירי הגיעו שם לבריטניה,
לטון. דולר 225

חומ מהתדלדלות נובע בלבידים העולמי המחסור
באפריקה. בעיקר הגלם, רי

ם פו ״ ר ■עלה ד
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 מחזהו את שביים מוכתר, דויד הישראלי הבמאי
 בתיאטרון מקרון, של גווארה צ׳ה ספרלינג, ג׳ון של

אדינ בפסטיבל להופיע עומד תל־אביב, אוניברסיטת
 לתיאטרון הפסטיבלים שבץ והמכובד החשוב — בורו

בעולם.
 של מקורי מחזה כפסטיבל יעלה מוכתר

כבו בביצוע האנגלית, כשפה אלמז, מיכאל
 ״דרייפוס :המחזה שם יחיד. וכשחקן רה
השדים״. אי על

 כשחקן מעלה שמוכתר הראשונה הפעם זו אין
 תיאטרון את בארץ שהקים אלמז, מיכאל של מחזות

 פעולתו זירת את העתיק זירה, הראשון האוונגארד
 העלה שעברה, בשנה אדינבורו בפסטיבל ללונדון.
 מסייה את פיונה, השחקנית אשתו עם יחד מוכתר,

וה הבריטית הטלוויזיה עבור הוסרט שאף ארטו
סקוטית.
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 מבול בעיקבות בישראל שפשטה הקאראטה אופנת
 בארץ, הקולנוע מסכי על המוצג הקאראטה סרטי

אשדוד. מישטרת את גם שיכנעה
לאח התחילו באשדוד המישטרה תחנת שוטרי

זו. יפאנית לוחמה בשיטת מיוחד קורם לעבור רונה


