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ת מסתמנות רו ש פ  א
ח ר חו ה ד

האש להעלות עשויים היהודית, הסוכנות
 ופרוטקציוניזם חריגות בדבר נוספות מות

 לנקוט עומד עצמו נרקיס עוזי כמחלקה. שהתגלו
להדל לדעתו, האחראים, אלה נגד ■תגמול בפעולות

הקליטה. מרכזי שערוריית לפיצוץ שהביאו פות

מיס א״ ל מ פי ה ל
ס שט״ן א ג־ב
 רא־ עיריית ראש של סיעתו חברי כין

 מרד מתארגן גיכשטיין, חנניה שודלציון,
להפלתו.

 שנתן הבטחות, הפר גיבשטיין כי טוענים המורדים
 רמת־אליהו בשכונות והכבישים מצב־התברואה לשיפור

 לגיב־ הביאו אלו שכונות שתי בעיר• ושיכון־המיזרח
 ונציגיהן ביותר, הגדולה הקולות תרומת את שטיין

 עם ולהתחבר עצמאית סיעה להקים מאיימים בעירייה
המערך. לידי ראשות־העיר את יעביר זה דבר המערך.
 ליד הפגנות לערוך המורדים איימו כשבוע לפני

 לאחר נדחתה, התוכנית אולם ראש־העיר, של ביתו
מלפני התחייבויותיו את לקיים הבטיח שגיבשטיין

די הלפוין רמי סילל
 הזה״ ״העולם מערכת צלם
ת שנפל מ ח ל מי ם כ רי פו הכי ס-  יו
ה ר ת כגיז כזי ר מ ץ של ה א סו ת- על  ת

 העלמין בבית עולמים למנוחת יובא
שישי, ביום בקרית־שאול הצבאי

 .12.00 בשעה )23.8.74( תשל״ד באלול ה׳
 זכרו ומוקירי ידידיו
 כבוד לו לחלוק מוזמנים

 הוריו, בית ליד ימתין אוטובוס
 תל־אביב, ,151 ז׳בוטינסקי ברחוב

11.00 בשעה

 באיזור נפט בחיפושי לירות מיליץ מאה
ים־המלח.

א שי ח־ ס פו ת

ף לו א ל שרוו ה ״ ה צ ל
 אלוף של להחזרתו בשעתו, שהועלתה האפשרות,

 שוב נעשתה בצה״ל. לשירות־קבע שרון אריאל (מיל.)
המתקיי שהמגעים הנמנע מן לא אקטואלית.

 בעתיד יסתיימו זה כנושא לאחרונה מים
 שרץ לאלוף הולם תפקיד כמציאת הקרוב

 לכן קודם שיפרוש אחרי צה״ל, כמיסגרת
ככנסת. מחברותו

 ראש־ה־ של יוזמתם עלתה שבועות מיספר לפני
 להחזיר פרס שמעון ׳ושר־הביטחון ■רבין יצחק ממשלה

 של האיומים בעקבות שירטון, על לצה״ל אריק את
 מול ״להפגין מאיר גולדה לשעבר, ראש־הממשלד,

 שהוצעו ההצעות כזה. מינוי ראש־הממשלה,״.נגד בנין
שאיפותיו. את גם תאמו לא שרון לאלוף אז

 ונראה המגעים חודשו גולדה של איומה למרות
 של שובו את ׳שתאפשר נוסחה להימצא עשויה כי

 עשוי יקרה בד אומנם אם צד,״ל. למדי .וזדון
 ה־ לתפקיד למירוץ גם לחזור שרון האלוף

הבא. ,רמטב״ל

ח עד י?ןודת3 ד פ  ע
אל ר ש ת י ש ר פ ב

סין קפרי
 שנקטה העמדה, הוסר או העמדה, שבעיית ייתכן

 קפריסין, על ויוון תורכיה בין הסיכסוך כלפי ישראל
הבאות. הממשלה מישיבות באחת תועלה

 הסתייגות פרטיות בשיחות כבר הביעו שרים כמה
 לא מהרצון שנבעה זו, בפרשה ישראל של משתיקתה
ה כין היריבות. מהמדינות אחת אף עם להסתכסף

מ רשמי אי-גינוי כי הטענה הועלתה שאר
בקפ התורכית התוקפנות בלפי ישראל צד

ה משרד-החוץ של חמור מחדל הוא ריסין,
כעתיד. כישראל להתנקם עלול

או ידי על הושוותה ישראל של שתיקת
העו מדינות רוב שנקטו לעמדה שרים תם
 נמנעו באשר יום־הכיפורים, כמילחמת לם

 בבד ונתנו המצרית-סורית ההתקפה מגינוי
ה טוענים בעתיד, תוקפנות. למעשה הכשר

 במקרה עמה הזדהות לתבוע ישראל תוכל לא מבקרים,
 נמנעת עצמה היא כאשר מחודשת, ערבית תוקפנות של

 לקפריסין התורכית הפלישה ■נוכח עמדה מנקיטת
 זסי- האדם של החירום כוח על התורכי הציפצוף

מועצת־הביטחון. החלטות את לקבל התורכים של רובם

ת ש ר ס פ קי ר  ו
א ה ד מ ״ סוו ה

 השתכנותם בפרשת מבקד־הסוכנות של מימצאיו
ה של במעונות־קליטה קשרים בעלי ישראלים של

 מנהל את שטיהרו לעולים המיועדים היהודית סוכנות
 נרקיס עוזי (מיל.) אלוף הסוכנות, של העליה מחלקת

בפרשה. פסוק סוף אינם אלה, לפרשיות אחריות מכל
 ה־ נגד הממורמרים העליה, מפעילי במה
של העליה כמחלקת נרקיס שהנהיג מישטר

עלול ההבטחות, למימוש ייגש לא אם הבחירות.
להסתיים. שילטונו

ה קציני א ח מ ה
א □צה״ל רצויים ל

ש תנועת-המחאה מראשי שניים
 יום־הכי־ מילחמת בעקבות התעוררה

קי כמיסגרת כקשיים נתקלים פורים,
מו לסרן(מיל.) בצה״ל. הצבאי דומם

 כקו היחיד המעוז מפקד אשכנזי, טי
 ימי כל במשך מעמד שהחזיק בר־לב

 קורם לעבור אופשר לא המילחמה,
 המילואים שירות כמיסגרת צבאי
 כמיסגרת לקדמו עשוי שהיה שלו,

המילואים. שירות
 שהתרכז קדמוני אסא <מיל.) סרן

 חיים השר של להתפטרותו בתביעה
הו בר־לב, לקו אחריותו כשל בר־לב

או רב-סרן(מיל.). לדרגת אומנם עלה
גי שהיה מי קדמוני, של בקשתו לם

התע במערב סרפאום על הקרב בור
נדחתה. קבע, לשירות לחזור לה,

ם איגוד רי פ סו ש ה ד ח  ה
א ח *היה ל תו ל פ כ ל

קבו על־ידי השבוע שהוקם ישראל, סופרי איגוד
סי רקע על וערבים, יהודים ■ומשוררים סופרים צת

 שעריה את לפתוח העברים הסופרים אגודת של רובה
או לשורותיו לקבל יסכים לא ערבים, סופרים בפני

הסופרים. באגודת חבר שהיד, מי כל טומאטית
 בינתיים המונה החדש, האיגוד מעקרונות אחד

 ראויים סופרים של ״איגוד לעשותו הוא חברים, 33 רק
משו סופרים, ■רק בו שיתקבלו היא הכוונה ופעילים.״

 עם והדוק ממשי קשר להם שיש וחוקרי־ספרות ררים
 זה עיקרון של המגמה בישראל. ההווה ספרות
בא הקיים המגוחך־ המצב את למנוע היא

ו כאגודה חברים פיו על הסופרים, גודת
 שפירסמו ארכאיים, סופרים בה, שולטים
 להם אין ושמאז שנים עשרות לפני יצירות

החיה. לספרות קשר כל

מן מוט׳ ר פריד חוו
ט לעסק■ פ הו

 נפט, נתיבי חברת מנכ״ל פרידמן, ׳(״מוטי״) מרדכי
 מימצאי בעקבות מתפקידו להתפטר בשעתו שנאלץ

 מעשי בדבר ההאשמות את ׳שחקרה ויתקון, ועדת
נפט. לעסקי חוזר בחברה, שחיתות
 על מופקדת שהיתה החברה מהנהלת התפטר מאז

ההש ■בייצוג פרידמן מוטי עסק בסיני, הנפט הפקת
התרו במיפעל דה־רוטשילד אדמונד הברון של קעות
תי לקונצוץ המיפעל ממכירת כתוצאה פלנטקס. פות
 אחר. עיסוק לחפש פרידמן נאלץ ההסתדרותי, עוש

 שעשה בעיפקה קשור פרידמן כי מסתבר
מש עם פדרמן יקותיאל המלונאי לאחרונה

ב שתשקיע חברה להקמת גרמנים קיעים

ן דו מ ה ־ חי פ פ
 אף ועל לישראל בתיירות התלולה הירידה למרות

 במלונותיהם, הנמוכה התפוסה בדבר המלונאים טענות
 כמוה מתפוסת־שיא, בארץ בתי־המלון מרבית נהנים

ני לא רכים, כבתי-מלץ רב. זמן מזה ידעו לא
 מצביעות וההזמנות חדר להשיג ביום תן
הבאים. החודשיים למשך דומה מצב על

אר של בבתי־מלון בעיקר לשיא מגיעה התפוסה
 חמישה של שבבתי־מלון בעוד כוכבים, ושלושה בעה

נו זה מצב יקרים. חדרים למצוא עדיין ניתן כוכבים
 שלימות כשמישפחות תיירות־פנים, על־ידי בעיקר צר
 באיזור גם בבתי־מלון, .להינפש מעדיפות ישראלים של

לחו״ל. לצאת מאשר תל־אביב,
 בכך, התופעה את מסבירים תיירות אנשי
 הציבור את שאחזה הקניות בהלת שאחרי

ה הריסון תוכנית הכרזת ערב הישראלי
ה שארית את הישראלים מפנים כלכלית,

נופש. לצורכי בידם שהצטברו כספים

טלו ט־ול■ בו
ת קו הרוו העליזות״ ,

 שהובטחו לאירופה, הקבוצתיים הטיולים
 המיל־ אחרי מצה״ל שהשתחררו לצעירים

 ניכר שחלק אחרי בוטלו מחיר, כחצי חמה
ב להשתתף שעמדו העליזות״ מ״הרווקות

בו. השתתפותן את ביטלו טיול
המו המחירים כי )1918( הזה העולם גילה בשעתו

 נתן הבוטיק בעל על־ידי לצעירים שהוצעו זלים
 מחיר חשבון על נעשו הטיול, את שיזם סטוליאר,

ב בו. חלק ליטול שעמדו מהצעירות שנגבה מופרז
ל שנרשמו הנערות מרבית הודיעו הגילויים עקבות

 נותרה לא הממולח לסוחר נסיעתן. ביטול על טיול
ה ביטול על המשתתפים לכל להודיע אלא ברירה
 הכספים את לטיול לנרשמות החזיר סטוליאד טיול.

 כחצי במשך שהחזיק אחרי בידו, כמיקדמות שהפקידו
 המשתתפים מן שגבה ל״י אלף 800כ־ של סכום שנה

הפוטנציאליים.
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ל מ*׳!* א ר ש לי
 בפומבי יימסר, הקרובים כימים
 מקצו כדורסל קבוצת ש?־ הקמתה

 .. בליגת ישראל את. שתייצג נית,
 ומוקמת המקצוענית::החולבת כדורסל

האירו המקצוענית הליגה באירופה.
 .מקצוענית ייגה למעשה תהיה פאית,

 הר: לשחר שלישית.::בנוסף אמריקאית
בארצות־הכרית. הקיימות ליגות

 ב• ייערכו הקרוב אוקטובר כחודש
 שיקבעו המיבהנים, אדצות-חברית

שייצ לקבוצות השחקנים חלוקת את
 שבד בצורה השונות, המדינות את גו

 שווה. כרמה כימעט יהיו הקבוצות
 לא ישראל, את שייצגו לפדורסדנים

ליה או לישראל קשר בהכרה יהיה
עומ המסחרי המיפעל יוזמי שני דות.
 לא בעתיד. לארץ. השבוע להגיע דים
 ישראליים כדורסלנים שגם הנמנע מן

ישראל. את שתייצג לקבוצה יצטרפו


