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 נסגר ״טמפו״ לרכילות הדדשכועון

הפ וצבר חודשים, 15 משך שהופיע לאחר
לירות. אלף ב-סס של סדים

 אינו בי מסר מישגב, זזיים עורך־הדין טמפו, עורך
 המשקיע שהיא. צורה בשום להפסדים לאחריות שותף

לוי. נח הפירסומאי הוא טמפו של

ם תובעים  בכירי
ת טו לי ס ר פ עוזבים ב

ה ״ סבנ ח  ל
א״ב■ותן?

 את השלים נתן אייכי השלום״־ ״טייס
 שלו, שביתת־הרעב של השלישי השבוע

 המוחלט הצום של הרביעי כשבוע והחל
מתרו בריאותו כשמצב עצמו, על שנזר

והולך. פף
 שלו, השלום להפגנות התמיכה מחוסר שנואש אייבי,

כס לגייס במטרה יום 40 גת שביתת־רעב על הכריז
 במלון מסתגר הוא פעולותיו. בהמשך לו שיאפשרו פים

בניו־יורק, לכסינגטון

 בתי־ של רשת עוד חשפה בתי־האבות, שערוריית שת
 בארצות־הברית, המפד״ל במנהיג קשורה שהיתר, אבות,

 18 כי חשדות הועלו בחקירה ברגמן. דב יששכר הרב
 במייאמי, בעיקר בפלורידה, ונכים לזקנים בתי־מחסה

 שבבר ברגמן, של ברשתות עקיפה בצורה קשורים
ובשיקאגו. בניו־יורק נחשפו  צוות־חוקרים למנות החליטה הוועדה

 הקשורים כתי־המחסה את שיחקור מיוחד,
האש שהועלו אחרי בפלורידה, ברגמן עם

 מהקשישים נגנבו אלה בבתי־מחסה בי מות
 שהיו החודשיות, ההמחאות המאושפזים

הכיטוח-הלאומי. מאת אליהם נשלחות

15 בן ילד

ת מאיים דו ב א ת ה ב
 בתל■ שבזי שבונת תושב ,15 כן ילד
להת מאיים חדרה, ליד ממוסד שכרה אביב,

 למשך נכלא הילד למוסד. יוחזר אם אבד
 נאנס שם תל-מונד, בכלא חודשים חמישה
לתא. חבריו על-ידי רכות פעמים

 ושוב נווה־חורש, למוסד הילד הועבר מתל־מונד
 השבוע מגונים. מעשים של ניסיונות כמה בו בוצעו

 וגילה בתל־אביב שופט־נוער אל במיכתב הילד פנה
להתאבד. כוונתו את

 בתחנת־ שבועיים לפני שנרצח אדרי, ציון הילד
 הוצא, לתא־המעצר, חבריו על־ידי בחדרה המישטרה

חורש. נווה עצמו, מוסד מאותו מותו, ערב

 תל־ מחוז בפרקליטות כבירים עובדים
 שילטונות עם משא-ומתן מנהלים אביב
 כצבא. שיפוטי לתחום לעכור בדי צה״ל

 באב• כקרוב לעבוד יתחילו מהם שניים
סגן־אלוף. כדרגת צבאי, כית-דין

ה לפרקליט בכירים וסגנים המחוז פרקליט סגני
הפרק במישרדי תנאי-העבודד, על ממורמרים מחוז,

 שלהם. המיקצועי הדירוג עם משלימים ואינם ליטות,
 של למעמד מעמדם את להשוות שתביעותיהם אחרי

 אחדים שוקלים התקבלו, לא מתחיל שופט־שלום
פרישה. מהם

אסרו ווו מד
היש הדים. מעוררת שאינה כמעט ושביתתו

 חשו- היעדר בי טוענים, אצלו שביקרו המעטים ראלים
מצבו. את להחמיר עלול לשביתתו מת־הלב

מפא׳יי צמרת
רלי לדיון גו
ב מתכנסת ההיסטורית מפא״י צמרת

שיק דיונים, סידרת להתחלת הרביעי יום
 כעתיד. המיפלגה מנהיגות תהיה מי בעו

מוע רבין יצחק יהיה האם יקבעו הדיונים
 ויהושע הממשלה, לראשות מפא׳׳י מד

שר-האוצר. רכינוכיץ
 על ישראל בנק נגיד התקפות יהיה הנושאים אחד

 יתבעו ספיר תומכי בריטניה. בנק בעניין ספיר פינחס
זנבר. את להדיח אולטימאטיבית מרבינוביץ

מכרו איר ו
ד מוטה של הרהיטים

 ליד הצבאי הניספח של בדירת־השרד הריהוט פרשת
השבוע. התבהרה בוושינגטון ישראל שגרירות

 שהאלוף אחרי בי הזה, בהעולס פורסם בשעתו
 בוושינגטון צה״ל בניספח מונה אדן (״ברן״) אברהם
 הרהיטים, את החליף הוא גור, מוטה של במקומו

חדשים. ברהיטים זו, בדירה מוטה את ששימשו
 עימו הביא כרן בי הסתבר עתה

ש כארץ, מדירתו רהיטיו את לוושינגטון
 מהרהיטים חלק ריהוט. ללא השכיר אותה

 במחסן מאוחסנים היו מוטה את ששימשו
 ברן לחודש. דולר 100 של שבר תמורת

 רהיטים למכור למישרד־הביטחון הציע
והצע החודשית, בהוצאה לחםוך בדי אלה,

התקבלה. תו

 ̂,..רשת עוד ה3וחש
ב שד ר מן ה ברג

בפרי האמריקאי, הסינאט של ועדת־המישנה חקירת

עיון □1■
 וועידת הפלסטינית הכעייה על

 כהשתתפות זו כשבת ייערך ׳נכה, ז
 אופנהיימר, ח. פרוס׳ אכנרי, אורי
 ח. ד״ר ביטון, צ׳רלי אמיתי, יוסי

גברי ד״ר לוכיץ׳, רחל דרין־דרבקין,
 סיילר, אליעזר סולן, נחום מוקד, אל

 ד״ר פעיל, מאיר ח״ם פלפן, שימחה
 ד׳׳ר ריפתין, יעקוב קפליוק, אמנץ
תומא. אמיל
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״ולזרים ייין1יווי
שטחים ב

ובמדינה המוחזקים
 כמחלת לקו כשטחים ילדים 101

ב* האחרונה. כשנה שיתוק-הילדים

 שלקו הילדים כל שיתוק. של מיקרים
ה את בבר קיבלו כישראל כמחלה

 לא אך החיסון, של הראשונות מנות
 שלו. השלישי השלב את עדיין עכרו

שיכעה רק כישראל נרשמו 1דע8כ-
מיקרים.
 לבריאות המחלקה מנהל לדעת
 מגיפה של סבנה קיימת לא הציבור,

בארץ.

ת  פיקטיביות חברו
ת עקיפ ם ל הערבי החר

 מדינות עם ישראל של המיסחרי המאזן
ב לגדול עשוי ופאנאמה ליכטנשטיין כמו

הכ של הקמתן בעיקבות הקרובות, שנים
לע שנועדו אלה, כמדינות פיקטיביות רות
הערבי. החרם את קוף

סינ חוטים בעבר שסיפקו בריטיות, חברות שלוש
 לחרם להיכנע ונאלצו לישראל, וחוטי־כותנה תטיים

 ככיסוי אלה, במדינות חברות־בת הקימו כבר הערבי,
 האמריקאי העיתון גילה ישראל, עם שלהן לסחר

פוסט. וושינגטון

 ההצעות יבוטלו
ת פו הדחו

 מתגבשת ככנסת המערך סיעת בהנהלת
הדחופות. ההצעות את לבטל הצעה
 דחופה הצעה להגיש חבר־כנסת כל יכול כיום

 להכיר אם מחליטים וסגניו היושב־ראש לסדר־היום.
 תקבל החדשה ההצעה לפי לאו. אם ההצעה בדחיפות

דחו הצעות של קבוע מיספר להגיש רשות סיעה כל
 מהצעד אילו תחליט סיעה אותה והנהלת בחודש, פות
כדחופות. יוכרו תיה

 של התעקשותו כעיקבות עלתה ההצעה
 כשבוע להגיש, רונן אליעזר מפ^ם ח״ב

 ל- כקשר לסדר-היום דחוסה הצעה שעבר,
הח על עירעור להגיש ואף אגרנט, דד׳ח
שסי למרות לדחותה, והסגנים היו״ר לטת

הת במס״ם רונן של וידידיו המערך עת
ההצעה. להגשת נגדו

? האנגלי□ ם תרו ל
 ממשלת להחלטת אלה בימים שניתן הנרחב הפירסום

 באנגליה הגבלה ללא תרומות על לאסור בריטניה
 זו להחלטה הרקע את מוסר אינו למדינת־ישראל,

).1952 הזה בהננולם שבועיים לפני (שפורסמה
 בריטניה—ארץ־ישראל בנק התמוטטות בעיקסות

 אינגלנד, אוף בנק אנשי עם ישראל בנק נגיד נפגש
 בן־ יהושע בריטניה, בנק מנכ״ל מעוללות להם וסיפר
 לקנונייה הבנק עזר כיצד להם גילה השאר בין ציץ.

 מארצות- היהודי התורם עם ממשלת־ישראל של
 לאוניברסיטת דולר מיליון שתרם לוויט, ביל הברית,

דולר. מיליץ 5 תרם כאילו קבלה וקיבל בר־אילן,
 קרנו את להוריד בדי זאת סיפר זנכר

 ענייני של לבדיקה בכך גרם כן־ציון, של
ה הבריטי הבנק על־ידי באנגליה המגבית
 ליועץ־המיש■ הוגשה זו הלשנה על ממלכתי.

בנ סודות גילוי בגין תלונה פטי-לממשלה
זנבר. על-ידי קאיים

 ידון יולאומ״׳3ה..
ת רו מכי ת ב מדליו

הבינ הבנק של המנהלים מועצת מחברי כמה
הס הקרובה בישיבה לקבל ביקשו הראשון לאומי
 ומדליות, מטבעות במכירות הבנק מעורבות על ברים

עובדיה. יהושע סוחר־המדליות עם בשיתוף
 סד עם הסבם עשה הבינלאומי״ ״הבנק

 מטבעות מבירת על עובדיה חר-המטבעות
נמ שבו מיוחד מבירות במיכצע בסניפיו,

מטבעות. 500 כרו

פר ח״ם  ח
חות שלי  ל

דיפלומטית
 של תפקיד לקבל עומד חפר חיים

בקונ והסברה תרבות לענייני ניספח
כלוס־אנג׳לס. ישראל של סוליה

 שר־ של האישי בידידו הידוע חפר,
 עדיין השיב לא אלון, יגאל החוץ

זו. הצעה על כחיוב
 מישרד־ בשליחות לנסוע עומד כן
 כעלה בריר, אברהם עורך־הדין החוץ

אכידן־כריר. ברוריה העיתונאית של




