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 בשיחתו קיסינג׳ר הנרי שהשמיע האיום

 תיכשל אם :רביו יצחק עם בארכע־עיניים
 יתערער ישראל, עקשנות בגלל שליחותו

 יבוא במקומו להתפטר. ייאלץ והוא מעמדו
 כלפי יותר הרבה קשוח שיהיה איש אז

ישראל.

ס איד פ ה ת ל מו

 שר שאין על תמיהה רבים הביעו אלדורטי
המנה מועצת חברי יתר את מפרט השיכון

 שלא לוי, אלברט המנכ׳׳ל את וכעיקר לים
כאלדורטי. ציבורי יושר הפגינו

אלון רפי״סט עוד ל
 דובר־צה״ל, שהיד. מי קרני, נחמן (מיל.) אל״מ

 לשעבר שר־הביטחון וממקורבי מישרד־הביטחון עובד
 ישראל של כללי כקונסול להתמנות עומד דיין, משה

בניו־יורק.
 של בקירובם נוסף צעד הוא זה מינוי

 אלון, יגאל שר־החוץ אל לשעבר רפ״י אנשי
 (״וי־ חיים אלוף•(מיל.) של מינויים לאחר

 רביד ונפתלי אבריאל אהוד הרצוג, וויאן״)
כמישרד־החוץ. בכירות למישרות

ת נמנעה ע פ ■עקוב■ הו
 בשבוע רמז רבץ יצחק ראש-הממשלה

אינו בי יעקובי גד לשר-התחבודה שעבר
 בנושא בטלוויזיה יופיע שיעקוכי מעוניין

מעלה־האדומים.
מוקד, התוכנית חי בשידור הוקרנה שעבר בשבוע

אב שר־השיכון מול להתייצב יעקובי אמור היה בה
 ראש־הממ־ כי ליעקובי נמסר רבץ מחוגי עופר. רהם
בטל זה נגד זה שרים ״שיופיעו מעוניין אינו שלה

 (מפד״ל) ח״כ הופיע ובמקומו ויתר, יעקובי וויזיה.״
בן־מאיר. יהודה ד״ר

ת ה בי פ ל ק כ הי ב
 תל־אביב עיריית של ועדת־בניין־ערים

ציבו בית־קפה לפתוח בבקשה דנה החלה
התזמו ככיכר ״היבל־התרכות״. בבניין רי

אחד. מיספר רת
 הוועדה סקלה. קפה הוא באיזור היחיד הקפה כיום
 סידורי- בדיקת לאחר בבקשה שנית לדץ החליטה

במקום. החניה
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1קצוקרמן ארנון הטלוויזיה מנהל לבין ליבני יצחק רשות־השידור מנב׳׳ל בין הקרע
רנז--------------------------------------------- ק

 כמע והשניים האחרונים, בימים החריף
זה. עם זה עוד מדברים שאינם
 דרי- לי נותן לא ״הוא צוקרמן: כנגד טוען ליבני
 ליבני כי טוען צוקרמן ואילו בטלוויזיה,״ סת־רגל
מהטלוויזיה.״ ומתעלם לרדיו, זמנו כל את ״מקדיש

לשו■ חנינה
ד3 קו ■13־10 ־ 3ר

ה בשבי שנפלו צה״ל, של אנשי־המילואים שני
שיחרורם אחרי ונידונו יום־הכיפורים במילחמת מצרי

ת הפרא■ א
 זכה אשר כהן, מולה האזרחי, המישמר מפקד
 הפידאי את שתפס הראשון שהיה כר על רב לפירסום

ש משום רק אותו לתפוס הצליח סאבוי, ממלון החי
מהמקום. נסוג עצמו הוא

 שלפתע בעת ״סאכוי״ מלון ליד היה כהן
 להסתלק מיהר הוא מהמלון, יריות נשמעו

 מיספר הסמוכות. החצרות לאחת משם
 ה- חצר לאותה בדיוק ברח כד אחר דקות
 בהן, של לידיו בשל כפרי ונפל הנמלט פידאי

ממנו. ונמלט אותו נשף

מן ג□ אחרא■ קרג
ת ש ר פ ,אעסגידר ל

 האשימו הכנסת של ועדת־הבספיס חברי
 בבד קרגמן ישראל הוועדה יושב־ראש את

 אחריות של מעטה לא מידה רובצת יטעליו
״עמידר״. לפרשת
 על סקר העבודה לפריון המכון ערד 1969 בשנת

ה של לוועדודהכספים המלצות והגיש עמידר חברת
 ענזידר חברת תקציב את לאשר לא שהחליטה כנסת,
 מאיר גולדה הסקר. שקבע השינויים את שתערוך לפני

לאו יעזור כי שרף, זאב שר־האוצר מידידה, ביקשה
 התנגדותו את הסיר זה קרגמן. על לחץ ושרף רון,

למ שיכלה ריאורגניזציה מנע וכך התקציב, לאישור
השערוריה. את נוע

 יושב של השבוע התפטרותו בעיקבות
צבי ״עמידר״ של המנהלים מועצת ראש

אג ק ם)דו פ ס ל
שי בילויים לאנ

קיסינגיר צוות
 תובנית־בילויים הבין מישרד־החוץ

 והביטחוני המינהלי לצוות בערבים
 הג־' האמריקאי שר־החוץ את המלווה

קיסינג׳ר. רי
מ שאנשים לאחר הובנה התוכנית

 התלוננו קיסינג׳ר של הטכני הצוות
 הם בי ממישרד־החוץ ידידיהם בפני
כ הפנויות בשעותיהם מבלים אינם

ב האחרות שככירות בעוד ערכים,
לבילויים. להם דואגים מרחב

ת כרונו - דיין !
ה ביום שנ ה ה מ ח ל פי ל

ל עומד דיין משה לשעבר שר־הביטחון
 תקופת על זיכרונותיו בתיבת את השלים
 של זיכרונותיו ספר כשר־הכיטחץ. כהונתו

הק אוקטובר בחודש להופיע מתוכנן דיין
 יום־הבי■ למילחמת השני השנה יום רוב,

פורים.

0̂2 חי 0 ר אז ה מ מדינ  ה
ם! - עקרי

מתל־א־ ידוע רופא-נשים שעיר מחקר
 ישראל, אזרחי מכלל אחוז 20ש- גילה ביב
עקרים. הם

 נשים אצל העקרות נגרמת הרופא, שמסביר כפי
 תוצאה שהוא העצבני, המתח על־ידי גם־יחד וגברים

בארץ. השורר והכלכלי הביטחוני המצב של

עפר ה קבלניי-
ם טלי ב מו

 עולה רבות שנים מזה הראשונה בפעם
 מיבא• וכלים עבודות-עפר קבלני של ההיצע

המקומי. כשוק הביקוש על כבדים ניים
 תקופות להמתין צריכים היו שבעבר מעסיקים,

 כלים עם עבודות־עפר מבצעי להשיג כדי ממושכות
יכו מופרזים, מחירים לשלם ונאלצו כבדים, מיכאניים

ובמחי בקלות, אלה עבודות ביצוע להשיג עתה לים
 בעבר. שנדרשו מהמחירים לשליש עד המגיעים רים

 בסיני הביצורים עבודות בהשלמת מוסברת התופעה
 מערכת־הביט־ שביצעה העפר שעבודות ובכך ובגולן,

בתקציב־הביטחון. לצימצומים ראשון קורבן נפלו חון

ד שו ח ס ה פ ת  נ
ת ר עז ה ב פנוז הי

ה חנות בעל רצח בחקירת מיפנה על
 נתגלה בירושלים גינדי אברהם צעצועים

 זה מיקרה חוקרי צוות האחרונים. בימים
 הרוצח את לתפוס הצליח הוא בי משוכנע
 בתו על-ידי שנעשה דיוקנו, שיחזור בעזרת

כך. לשם הופנטה אשר הנרצח של
 אינו ברצח, הורד. ואשר שנתפס, החשוד כי נמסר

 זו, באשמה עצרה המישטרה אשר הראשון החשוד
הרצח. לאחר מיספר ימים

ה טר ש מי צה ה  רו
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 •שוקלת תל־אביב מחוז מישטרת
 לכוכבת ״ש צל להעניק האפשרות *;:את
 ״סא• במלץ ליד-הדמים גיבורת לוי,

 למופת. האמיצה התנהגותה על בוי,״
 לא* נשלח המישטרה אנשי של צוות
 לוי, כוכבה על אישיים פרטים ::;:;#ף

חיובית, היתה שהוות־דעתם :•:■:והאחר
 ״ש הצל את לקבל כוכבה עשוייה :
י . הקרובים. בימים כבר ::

ב לחבריהם לסייע שסירבו על מאסר, שנות לשבע
 שהמעוז לפני ללחימה הראשון ביום בר־לב בקו מעוז

העונש. חומרת על שהגישו העירעור את ביטלו נכבש,
שפרק אחרי הערעור בוטל הנראה ככל
 שיל■ עם להסכם הגיעו השניים של ליטיהם

בע שר־הביטחון יעניק לפיו צה״ל, טונות
ישוחררו. והם לשניים, חנינה הקרוב תיד

 בבוקר 10 בשעה ,15.3.75 זו, בשבת
 בתל-אכיב, ״תכלות׳ כקולנוע בדיוק,

 בן־יהודה) רחוב (פינת נחום רה׳
יימשך

העיון □1׳
 ג׳נבה וועידת הפלסטינית הבעייה על

 דברי על ויכוח ייערך זה בחלק
 הראשון בחלק שהשתתפו הנואמים

:והם יום־העיון, של
אופנהיימר, חנן ,פרופ אבגרי, אורי

חיים ד״ר ביטץ, צ׳רלי אמיתי, יוסי
לו- רות ילין-מור, נתן דרין-דרבקין,

ח״כ פיילר, אליעזר סולן, נחום ,,ביץ
וד״ר קפליוק אמנון ד״ר פעיל, מאיר
תומא. אמיל

 למתווכחים. ישיבו הנואמים
 את הבטיחה חשובה זרה אישיות

השתתפותה.
 רה׳ לוטוס, כחנות ברטיסי־בניסה

תל-אביב. ,101 אלנבי


