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אח לשחרר

 בקאהיר שפרצו ההמוניות, וההפגנות המהומות
 נבעו לא כשבועיים, לפני במצריים אחרות ובערים

את שהיוו ומהאינפלציה, החמיר הכלכלי מהמצב רק

 לידיעת הצבאית, ברבנות אחריו השאיר
הציבור.

נגד חקירה תיפתח
רכב ׳סאן

 של בחקירה לפתוח עומדת המישטרה
 החשוד בישראל, יבואני־־הרכב מגדולי אחד
האחרו הפיחות הכרזת אחרי שמייד בבד
 להשכרת־רכב, שלו לחברה־בת מבר נה,

 החכרה ללקוחות מיועדות שהיו מכוניות
בעדן. שילמו שבכר

 לבוא עד להמתין הלקוחות נאלצו מכך כתוצאה
 הפרשי את תמורתן ולשלם מכוניות של חדש מישלוח

 על חלו שלא ל״י, רבבות של בסכומים המחירים
 בארץ היו כבר אשר להם, מיועדות שהיו המכוניות

היבואן. של לחברת־הבת ונמסרו

 משלמת אידת עיריית
תומר שטרות

העי לוולטה פאלי בין צפוייה השנייה הפילחפה
 רצועה פאלי צבא כבש שבועות כפה לפני לית.

 חיילי וולטה־פאלי. בגבול פעיינות־פים ובה פורה,
 ואגאדוגו בעיר־הבירה היו בפיססר) 2500( וולטה

 פד צבא למאלי דצפבר. באמצע לחגיגות־העצפאות
מק ציוד אין ולוולטה סיג, במטוסי פצוייד דרני,
נענ לא נשק לאספקת לצרפת וולטה פניית ביל.
 הקונה וולטה, של מישלחת באירופה שוהה עתה תה.
 צבא של מיתקפת־נגד להכנת פרטיים מסוחרים נשק

מאלי. על וולטה

 זאת: ובכל
הזמר פסטיבל

 יתקיים תשל״ה והפיזמון הזמר פסטיבל
העצמאות. יום כמוצאי שנה, בבבל השנה,

 ממלכתית בחסות השנים כל שזכה הפסטיבל,
 על־ידי כידוע בוטל ישראל, שידורי על־ידי ונערך
 אך השידור. רשות של החדש המנכ״ל לבני, יצחק

 ושלמה סמל נועם (״פשנל״), דשא אברהם האמרגנים
 כך לשם והקימו פרטי, פסטיבל לקיים החליטו צח

בינלאומיים. פססיבלים אירגון בשם חברה

 השמאלניים הגורמים פריצתן. לרקע הרשמי ההסבר
 היתר למעשה קיבלו אלה, הפגנות מאחורי שעמדו
לגמרי. שונה רקע על לעריכתן, מוקדם

 אל־ אנואר מצריים, נשיא התכוון הנראה ככל
 ביקורו לקראת הסובייטים כלפי מחווה לעשות סאדאת
 היתד. המחווה במצריים. ברז׳נייב ליאוניד של המיועד
 הפרדסובייטי, צברי עלי של שיחרורו להיות צריכה

 לכלא שהושלך אל-נאצר, עבד של סגנו שהיה מי
לשילטון. סאדאת עליית עם

 היו השמאלניים היסודות של ההפגנות
 שיח־ לרגל שימחה הפגנות להיות אמורות

 גישה להציג מיועדות והיו צברי, של רורו
 בלפי במצריים השילטון שר חדשה־בביבול

 כר־ של ביקורו התבטל באשר הסובייטים.
 סאדאת של תוכניתו גם התבטלה ז׳נייב,

 היה יבול לא הוא אולם צברי, את לשחרר
 שהפבו ההפגנות, פריצת את עוד למנוע

להפגנות-זעם. מהפגנות־שימחה

- לצה׳יד עיתונות
השלל חלוקת

 ״חדשות את יקבלו לא צה״ל חיילי
״המודיע.״ את יקבלו אכל ספורט,׳׳

הח זה לשטח האחראית הכנסת, של ועדת-מישנה
 חלוקת את מחדש לקבוע צה״ל עם בתיאום ליטה,

 מלא: בכסף יום מדי צה״ל שקונה העותקים אלף 20
 4000 — והארץ אחרונות ידיעות מעריב, ,5400 — דבר

.1200 — הצופה ,1400 — המשמר מל אחד, כל
 הוחלט לוועדה, לורנץ שלמה אגו״י ח״כ צירוף עם

 ושמריס. המודיע של עותקים 300 גם לקנות ״ניסיונית״
 הזה העולם — בצה״ל ביותר המבוקשים העיתונים שני

כלל. יוזמנו לא ספורט, וחדשות זה. בנושא ״ץ לבג פנייה תיתכן

פוליטיות תובניות

 לשלם השבוע התחייבה אילת עיריית
 ההלוואות תמורת שנתנה השטרות אחד את

 למרות תומר, אבנר העסקים מאיש שקיבלה
במירמה. ממנה הוצא השטר בי שטענה
 שטרות לפירעון הציג לתעשייה הישראלי הבנק

היתה אילת שעיריית ל״י, אלף 200ו־ מיליון בסך

 דסודי־חזקז■ זכויות
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לרדפדק
 דמה רבץ יצחק ,רא&ו׳׳הממשלה

 רופאים על־ידי לו שהוצעו :הצעוה
 נאורודוגיות. בדיקות סידרת לעבור

 הוא בכתפו. עצם רביד שבר מאז
האורטו במחלקה שבת מדי מבקר
 בתל■ שיבא כית-ההולים של פדית

 הגבס את לו מחליפים שם השומר,
התקד לבדיקת צילומים לו ועורבים

השכר. איחוי מות
 זיע* לו הוצע מביקוריו:אדה כאחד

ר: ונאורולוגיות, פנימיות בדיקות בו
באמבטיה, נפילתו אם לוודא כדי .

 נפצי ממנה ,שבתוצאה
ב: #מקורה י:סחרחורת
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ש כשם ההצעה, את דחה
ח* כמחלקה מאושפז ת  לה סירב

פציעתו אחרי מייד מופרית :ד
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ה כשסירבה .1974 באוקטובר עוד לשלמן צריכה
העירייה. כספי על עיקול הוטל השטר, את לשלם עירייה

 והיא נדחתה, העיקול את לבטל העירייה בקשת
לבק שנילווה בתצהיר זו. החלטה על לערער ביקשה

יש גיזבר־העירייה, ממלא־מקום טען העירעור שת
 שעל- לשטר, שצורפו המיסמכים כי אקסלרוד, ראל

 הוצאו לפירעון, הוא השטר כי העירייה מאשרת פיהם
העירייה. של המנוח מהגיזבר במירמה

למ ראשון־לציון עיריית על האוסר צו־על־תנאי,
והשי הניקיון נוחים, כיסאות קיוסקים, לתיפעול סור

 מיכרז, ללא בראשון־לציון, הרחצה שבחוף רותים
 של לבקשתו העליון, בבית־המישפט השבוע הוצא

 כי דנון, טען בעתירתו דנון. יוסי החופים, מתפעל
 את שנים מזה מעניקה ראשון־לציון עיריית הנהלת

 ואנשי־שלומה, לבעלי־חזקה אלה לשירותים הזכויות
מיכרז. ללא

 בבית-המיש- להסביר חוייבה העירייה
 לגבי מיברזים מוציאה היא אין מדוע פט

 המישפטית המערכה חופי-הרחצה. שירותי
 נגד דנון שמנהל במאבק נוסף שלב היא

זה. בנושא גיכשטיין, חנניה ראש־העירייה,

נגד מרד
הרישוי מישרד

 המד תל־אביב, צפץ של הנהיגה מורי
 להגיש עומדים מורים, 300מ- למעלה נים

 ולבד לשר-התחבורה עצומה הבא בשבוע
 מנהל את לפטר הדורשת בקר־המדינה,

 נורברד תל-אביב, בצפון מישרד־הרישוי
הימלפרב.

 ״מתוך הביא הימלפרב כי טוענים הנהיגה מורי
 עוול נגרם שבו למצב ובמזיד״ ורוע־לב שרירות

לתלמידים. מייותרות עצומות כספיות והוצאות קבוע
 פסחו- גרשון בתל־אביב, מישרד־הרישוי מנהל

 של ובהדחתו מורי־הנהיגה, בהתארגנות תומך ביץ,
הימלפרב.

תקוע ליוסף
 תקוע, יוסף באו״ם, ישראל שגריר של הסכמתו

 בן־גוריון אוניברסיטת נשיאות את עצמו על לקבל
 כשגריר מתפקידו שיפרוש אחרי מייד בבאר־שבע,

לעתיד. הפוליטיות בתוכניותיו קשורה באו״ם,
 שואף לרפ״י, מקורב בעבר שהיה תקוע,
 בחירתו עם שתתחיל פוליטית לקאריירה

הבאה. לכנסת
פו עורף לעצמו לבצר מתכוון הוא הנראה, ככל

 בחירות של האפשרות לקראת ובנגב בדרום ליטי
איזוריות.

נסוג גורן
מאיומים כתוצאה

 המח־ מפרשת גורן שלמה הראשי הרב של נסיגתו
 יום- במילחמת צה״ל חללי איסוף של דל־כביכול
בנו ועדת־חקירה להקים מתביעתו וחזרתו הכיפורים,

לפ עומדים מתנגדיו כי לו שהתברר אחרי באו שא,
נגדית. במיתקפה תוח

 מהאש• בו יחזור לא אם בי נרמז, לגורן
שהוא פרשיות כמה להביא עלולים מותיו,

ה פשרה. הושגה העירייה בעירעור הבירור לפני
 של סכום בינואר 20ה־ עד לשלם התחייבה עירייה

 תצטרך במועד, זה סכום תשלם לא אם ל״י. אלף 700
 אלף 500 לגבי ל״י. אלף 100 עוד עליו להוסיף

 ב- ממנה הוצא כי טוענת שהעירייה הנותרים, הל״י
החודש. בסוף מישפטי דיון ייערך מירמה,

מהסיבות צפויות
באפריקה ומידחמות

 הפיכה צפוייה הקרובים בשבועות
 גבול ומילחמת אפריקאית במדינה צבאית
אחרות. מדינות שתי כין זעירה

 ששמה המשוונית, גיניאה במדינת צפוייה ההפיכה
 שמאלן הוא המדינה שליט באטה. הוא האפריקאי
 גאבון בין שוכנת באטד. מאסיאס. בשם פרדסיני
מצ יש בו הניגרי, המיפרץ ים שפת על לניגריה,

ענקיים. נפט בורי
 ביאפרה מנהיג אוג׳וקו, ניצב ההפיכה מאחרי

 ההפיכה תומכי באבידז׳אן. עתה השוהה לשעבר,
 לבאטה, שהיגרו מביאפרה, אוג׳וקו של שבטו בני הם

 אוג׳וקו הפשוטים. הפועלים רוב את בד, והמהווים
 של מחדש לכיבוש בסים באטד. את להפוך מקווה

ניגריה.

 שמיר השופסת
פורשת

מי כתל-אכיב המחוזית השופטת
 לפנסיה יציאתה על הודיעה שמיר, נה

פברואר. מראשית
 לפני מעבודתה השופטת פרישת

 מיש- בחוגים תדהמה עוררה המועד
השופ באחת נחשבת שמיר פטיים.

פרי בארץ. הטובות המחוזיות טות
יכו שהיא למרות באה לפנסיה שתה

 שנים. 10 עוד לשפוט להמשיך לה
 כתי- שהנהלת מאחר פורשת היא

 חופשה* לה לאשר סירבה המישפט
אחת. שנה של ללא־תשלום


