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לה לא ובה־בשעה מיניסטריאלית, באחריות להכיר

עצמה. על דומה אחריות חיל
הסוכ בגיזכר כי ככד מואשם דולצ׳ין

 לשערו־ כאחריות נושא הוא היהודית נות
האחרו לשערורייה וכן ״ורד״. חברת ריית

שו שהסוכנות לישראל׳/ ״החכרה של נה
 מראשי כמה ממניותיה. כשליש כה תפה

 לתקוף יובלו לא הם בי טוענים הליברלים,
 אלה בשערוריות מחדליה על הממשלה את
לאח שותף מראשיהם שאחד כשעה כה

ריות.

ת כנ ד ס רפו ד טי חו אי ל
—

ם ביו לי ר ב לי ה

ר ■בוא ש ה ב מני מגר
 בשד לייבא מתכונן אילין׳ אפריים יבואן־הבשר

 מצרפת מצרפת. ביבואן ולהתחרות מגרמניה, קפוא
 ב־ שניקנה קפוא, בשר טון 5000כ־ כיום מייבאים

 גדול כיום, הוא, אילין הטון. דולר 1400 של מחיר
 200כ־ מייבא לישראל, מארה״ב הקפוא הכבד יבואני

לחודש. כבד טון

ה צפויה כ בי ב!ידבר״ ה
כל הפיכה כקרוב לעכור עתיד ״דבר״

לית.
 של הוועד־הפועל מידי תוצא העיתון על הבעלות
יצומ במקביל תיעוש. לקונצרן ותועבר ההסתדרות,

וייעשו העיתונאים, בעיקר העובדים, מיספר צם
בעיתון. הבכיר בדרג שינויים

 מבין דיין
״ ה הגנ ב־ ת כ  ״

ר ה עבו רי טו ס הי ה

שימה ת והר תי כ ל מ מ ה
 שתיים בין אפשרי איחוד על המשא-ומתן

 ה• — הליכוד את המרכיבות מהחטיבות
 הממלכתית, והרשימה הליברלית מיפלגה

שירטון. על לעלות עלול
שטיר־ כמעט הממלכתית הרשימה מראשי שניים

 את להפוך היא לשינויים האחראים של כוונתם
 לנצל במדינה, הראשון־במעלה לעיתון־הבוקר דבר
 החדשות בתחום בעיקר הארץ, ברמת■ הירידה את

והכלכליות. המדיניות

ת ע פ הו
 חזר- מאז נרתם דיין, משה המודח, שר־הביטחון

זיכרו כתיבת למלאכת בדרום־אפריקה ממסעו !תו
 סכום קיבל כבר לפירסומם הזכויות שעבוד נותיו,
עתק.

 תסתיים שבתיכתם דיין, של זיכרונותיו
 כ■ מלווים יהיו חודשים, מיספר כעוד רק

 ממישרד-הכיט- דיין עימו שנטל מיסמבים
לראשונה. בסיפרו אור ושיראו חון,

לה ניסיון דיין של זכרונותיו יהיו הנראה ככל
ההיסטו של מישפטה כלפי כתב־הגנה לעצמו כין

האינ על שהמיט ולשואה למחדליו הנוגע בכל ריה,
המדינה. של החיוניים הביטחוניים טרסים

מתייעץ רביו
ה עם ד ל ו ג

 מהלכיה על רבה השפעה עדיין יש מאיר לגולדה
 פרשה שהיא למרות ישראל ממשלת של והחלטותיה

פעילות. מכל כביכול
 רבץ, יצחק ראש־הממשלה כי מסתבר

ש גולדה, עם לשבוע אחת לפחות נפגש
רמת־אביב. כשבונת שכנתו היא

התפת על בקביעות לגולדה לדווח נוהג רבין
 שונים. מדינה בענייני עימד, ודו מדיניות חויות
 עם הטובים יחסיו על לשמור דואג רבין כי נראה
 אלא הממלכתיים הנימוסים במיסגרת רק לא גולדה
 מיפלגת־ כמנהיגת גולדה של בסמכותה הכרה מתוך

העבודה.

ם ק צה תו ע טו ה
חון ט ב מי ל לאו

ת ש ר פ ת ר ק ח נ
ת תו שחי

ת אלי ציפ מוני
 עתה עוסק פרטי מישרד־חקירות

 נגד מרשיע וחומר עדויות באיסוף
 כפרשת הנחשד לשעבר, ראש-עיר
גדול. כקנה-מידה שחיתות

 אחרי מתפקידו שהודח ראש-העיר,
 בתקופת בי נחשד בבחירות, שהובס
 וח־ שהוא פרטית קרן הקים כהונתו

 קבלן בל בבספיה. שלטו בר־סיעתו
 נדרש בעירו, רישיון־בנייה שביקש
 הצטברו וכף הפרטית, לקרן לתרום

פיקוח. כל ללא שהוצאו מיליונים כה
שהו לחשדות הוכחות יימצאו אם

 על-ידי בדימוס ראש־העיר נגד עלו
להת הפרשה עלולה בעירייה, יורשיו

הגדו השערוריות אחת ולהפוך פוצץ
במדינה. המוניציפליים החיייס של לות

 ב־ חוגים לשכנע בניסיון המוצע, האיחוד את פדו
לאיחוד. המתנגדים הליברלית מיפלגה
מדי הממלכתית הרשימה ואיש שובל, זלמן ח״כ

 ה־ של דור־ההמשך בפני הופיעו פרץ, יצחק מונה
 עוררו זאת ובמקום לשכנע, כדי הליברלית מיפלגה

 אחרי כי מעמד באותו טען שובל לאיחוד. התנגדות
הפו מהמס הבאים הכספים כי נסכים ״לא האיחוד

 אלא העובדים, לאיגוד ילכו ההסתדרות של ליטי
המאוחדת.״ למיפלגה רק

 את האיחוד רעיון נגד שובל קומם בכך
 רבי-ההש- החוגים אחד המיקצועי, האיגוד

עו בראשו אשר הליברלית, במיפלגה פעה
 רחובות, עיריית ראש רבטמן, שמואל מד

האיחוד. שוללי כראש שיתייצב

שייקספיו־־׳י ה״רויאל
ל א ר ש בי

 ירושלים כתיאטרון תיערך באפריל 12ב־
 ״הרוי־ להקת של כארץ הראשונה הצגתה

מסטראספורד. שייקספיר״ אל
 של הזמנתו בע־קבות לארץ להגיע עתידה הלהקה

 בלבד. בו ייערכו הצגותיה וכל ירושלים, תיאטרון
הצ שתי הלהקה תעלה בישראל ביקורה במיסגרת

 שניהם וחזרה־בתשובה, ועינוגיס חלול כתר גות:
שונים. ממחזות קטעים של מחרוזות

 רדגרייב, מייקל מר יעמוד האורחת הלהקה בראש
 שחקניות־ של ואביהן בבריטניה השחקנים מחשובי
רדגרייב• ולין ואנסה הקולנוע

ל ש כ ד נסיון נ פווי ה ל
ת ט א פ ש מי ה ־ תי ב

ת עו ש אחהייצ ב
 להפעיל מישרד-המישפטים של ניסיון
 המחוזיים, בבתי־־המישפט שנייה מישמרת

יפה. עלה לא
ב בבתי־המישפט שהצטברו התיקים עומס עקב

 ההכנות את לעשות מישרד־המישפטים החליט ארץ
 בשעות שנייה מישמרת פתיחת לקראת השנה, בקיץ

בתל־אביב. המחוזי בבית־המישפט ,אחר־ד,צהרים
 עד אך הפגרה. אחרי להתקיים נועד המאורע

 של התנגדותם עקב התוכנית, התגבשה לא עתה,
 ברודצקי, רוני בעניין. המעורבים שונים גורמים

 לממש שאפשר הסביר בתי־המישפט, הנהלת דובר
 בואם עם רק השנייה, המישמרת של התוכנית את
שימונו. החדשים השופטים של

 את תסיים אגרנט שוועדת אחרי מייד כי נראה
ל מועצה הקמת על ראש־הממשלה יודיע חקירתה,

 סביב כנראה יהיה העיקרי הוויכוח לאומי. ביטחון
 המועצה בראש שתעמוד האישיות ■תהייה מי השאלה
פעילותה. את ותרכז

 המתמודדים העיקריים המועמדים בין
 האלוף לשעבר המוסד ראש התפקיד: על

 ועדת וחבר טל ישראל האלוף זמיר: צבי
ידין. ייגאל הפרופסור אגרנט,

ה ס סי ס ת י ל ר ב די ב
ד ג דולצ״ן ו
 השבוע הושמעו הליברלית המיפלגה אנשי בקרב
 דולצ׳ין, אריה המיפלגה, מראשי אחד כלפי ■תביעות

 ולהתפטר המיניסטריאלית מאחריותו מסקנות להסיק
היהודית. הסוכנות כגיזבר מתפקידו

 צמרת מראשי כמה ביניהם דולצ׳ין, של תוקפיו
האופוזי שמיפלגת ייתכן לא כי טוענים, הליברלים

ומהממשלה השילטון ממיפלגת תתבע הראשית ציה

פי ס ת כ כנו ה סו נ כ ס ב
 את להציל לא הסן של המחוזי הבנק יחליט אם
 ניכרים הפסדים צפויים רוזנבאום, טיבור של הבנק
ה הסוכנות כמו גדולים, ישראלים מוסדות לעוד

 כספיהם את שהפקידו רבים, לישראלים גם יהודית.
 כספם, של מוחלט אובדן צפוי טיבור. של בבנק
שחור. בכסף שמדובר כיוון לשתוק, ייאלצו הם אבל

ה ■מנעו ר קי  ח
ת תי טר ש טי

 צור מיכאל בפרשת הפליליים ההיבטים למרות
 כדי הכל, החברה ראשי יעשו לישראל, והחברה

 מניעת :הסיבה בפרשה. המישטרה של חקירה למנוע
כס לתרום המתבקשת העולם, ליהדות פרטים גילוי
 האמון את לאבד עלולה בישראל, להשקעות פים

ההש בכספי נוהגים כיצד לה ייוודע כאשר כליל,
שלה. קעות

עה ת רגי בו ס עי ב
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״גאנדי״ עול מינויו
 (גאנ• דחכעם (מיל.) אלוף של מינויו

למיל- דאש-הממשלה כיועץ זאבי. די)
— השבוע נמסר ו עלי — בטירור המה

כיש־ המודיעין ־ת  כקהיי לרגיעה הביא:
שהועלתה פשרותהא נוכח זאת, ראל.

מיוהד ביועץ ונה יב גאנדי כי בזמנו,
מי מודיעין, לענייני לראש״הממשלה

המודיעין. מאנשי רכים התנגדו לו נוי
ה בעקבות נעשה החדש המינוי

 .ראש־ה* על שהופעלו הרכים לחצים
עיסו את להגביל רבין יצחק ממשלה

 המילחמה כתחום זאבי האלוף של קו
 נמשכו זה בנושא הלבטים כטירור.

ש אחרי רק: נפלה וההברעה רה זמן
 פי איימו בכירים תפקידים כעלי כמה

 גאנדי ימונה אם מתפקידיהם יתפטרו
ש דבר — למודיעץ היועץ לתפקיד

בסמכויותיהם. פגיעה בו ראו הם


