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 כי מהודעתה בה חזרה מאיר גולדה
 ההורים קבוצת עם להיפגש מוכנה היא

 כיום• לקבל לסרב לה שקראו השכולים.
 למען ״פועלה על ישראל פרם את העצמאות
 מיל־ למחדל באחריות חלקה בשל המדינה,״

יום־הכיפורים. חמת
 את לפגוש נכונה היא כי גולדה הודיעה תחילה

הפגי את לקיים ניסיונות נעשו כאשר אולם, ההורים,
 את שתקבל אחרי עד לדחותה גולדה ביקשה שה,

הפרם.

ל ק־סינגיר עי פ  מ
ח אל ■דיד* א שר י

 מגיים ישראל, על שלו במסע־הלחצים
 המעטים הידידים את גם קיסינג׳ר הגרי
 בדי העולם, ברחבי לישראל נותרו שעוד

 יתר לגלות ממשלת־ישראל את שישכנעו
גמישות.

מדי שגרירי עם שוטפים מגעים מקיים קיסינג׳ר
 בארצות- ואוסטרליה הולנד גרמניה, קנדה, כמו נות

 קיש- את יפעילו שממשלותיהם מהם מבקש הברית,
 בה לחזור לשכנעה במטרה ישראל, עם הטובים ריהן

 במישרד־ מצריים. עם במשא־ומתן הנוקשה מעמדתה
 ארצות־הברית עם היחסים החרפת כי חוששים, החוץ

 אם אלה, מדינות עם גם היחסים להרעת לגרום עלולה
לפניותיהם. בסירוב ממשלת־ישראל תיענה

ת מטוסים ר א תו  מ
אל שר * ־ י ה די עו ס ל

 התעשייה מתוצרת שמטוסים חשש קיים
יש על־ידי המשווקים הישראלית, האווירית

 ל־ בעקיפין יתגלגלו חוץ, למדינות ראל
סעודיה.

 סעודית רכש מישלחת כי ידיעות הגיעו לישראל
מרבה, מטוסי ברכישת עניין גילתה המדינות באחת
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ת לי ר ב לי ה
 ד״ר הליברלית, המיפלגה מנהיג
שי למען עתה פועל רימלט, אלימלך

טעו למנוע כדי מיפלגתו, שם נוי
 המים■ כין דמיון־השמות כגלל יות,
הלי המיפלגה עם הליברלית לגה

העצמאית. ברלית
 לשם הצעות שתי הועלו בינתיים

לי ציונית ״מיפלגה למיפלגה: חדש
הליברלי״. המרכז ו״מיפלגת ברלית״

4

המסו מטוסי־תובלה היותם בשל לסעודים המתאימים
קצרים. ממסלולים להמריא גלים

ה ר קי ת + ח מנו הז
 אחד אבני, אמנץ נגד המישטרה חקירת בעוד
 בעיצומה נמצאת מישרד-הביטחון, עם העובד הספקים

שו לכיוונים ומתרחבת הזה, העולם גילויי בעיקבות
 המיש־ חקירת על היודע מישרד־הביטחון, החליט נים,

נוספת. גדולה עבודה ספק לאותו למסור טרה,

ה ט א ף ה ענ ב
מים הלו הי

 האטה היהלומים בעגה החלה אלה כימים
חמור. למשבר להתפתח העלולה חמורה,
 הדולר, שער עליית הוא להאטה הישיר הגורם
 זה דבר הבלגי. הפרנק של כוחו ירידת מכד וכתוצאה

 הישראלית, לעומת הבלגית התוצרת להוזלת גורם
 הרוסית התחרות גם תורמת להאטה בדולר. התלוייד.
 מלוטשים יהלומים מוכרים הרוסים והולכת. הגוברת
שיש האבנים סוגי את מגדילים והם דולרים, תמורת

מייצרת. ראל

ה צי פל ת אינ תונו בעי
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 שהחל הרוסית, בשפה נוסה יומי עיתון
 הרוסית העיתונות את מצעיד לאור, יוצא

 העיתונות ברשימת הראשון למקום בישראל
במדינה. הלועזית

 מברית־ עיתונאים־עולים קבוצת מוציאה העיתון את
 היהודית מהסוכנות ניכר מימון שקיבלה המועצות,

 בשפה העיתונים מיספר העיתון. של להוצאתו־לאור
לשישה. עתה מגיע בישראל המופיעים הרוסית

ס מוות די חו ה ־ תי ב ב
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 בבתי- המנתחים בחוגי מושמעות חמורות תלונות
 לשי- חדרי־הניתוח של החיוני הצוות גיוס על החולים,

 חד־ נסגרו מסויימים במיקרים שיגרתי. רות־מילואים
זו. תקלה ביגלל רי־ניתוח  שכיגלל הטענה הושמעה הרופאים בין
נפ סבך, בתוצאה חיוניים, ניתוחים דחיית

חולים. טרו

ק ב א ד על מ קי פ  ת
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שו כהונת על מתחרים שופטים ארבעה
 בתל-אביב, השלום בבית־מישפט ראשי פט

בשו שטיינברג חיים של מינויו בעיקבות
מחוזי. פט

השופ של מועמדותם את שקל מישרד־המישפטים
ויהו שפירא חיים גילעדי, ישראל רפפורט, בורים טים
לשו מינוי בקרוב יעניק שהוא ייתכן אך אברבך, שע
 כבדים עונשים בהטלת שהתפרסם לרפפורט, מחוזי פט
פליליים. עבריינים על

ד עורבי־דין ג נ
ט מינו■ לי ק ר מחוז פ

 התארגנו ידועי-שם פליליים עורכי־דין
 ויקטוריה עורבת־הדין מינוי את למנוע כדי

תל-אביב. מחוז בפרקליטת אוסטרובסקי-בהן
 המרכז, מחוז פרקליטת כעת היא אוסטרובסקי־כהן
 שני כראש אותה למנות מתכוון ומישרד־המישפטים

 קדמי, יעקב פרישת אחרי והמרכז, ת״א המחוזים,
 ה- של במטה־הארצי אגף־החקירות כראש שנתמנה

 נשיא טוניק, ליצחק פנו עורבי-הדיןמישטרה.
 שיתערב בדי בישראל, עורבי־דין לישבת

 את לבטל כמטרה מישרד־המישפטים אצל
 של בטענה אוסטרוכסקי־בהן, של המינוי

וכינה. בינם וקומוניקציה הבנה חוסר

מנב״ל תנא■
 ״עמי• חכרת של הפורש חיושכ-הראש

 עם משא־ומתן מנהל אלדורוטי, צבי דר״,
ש וההוצאות השבר תנאי על שר-השיכון

 לאיב- השר כיועץ החדש בתפקידו יקבל
הגליל. לוס

 תנאי כל את יקבל כי מעופר מבקש אלדורוטי
 הקודם. בתפקידו נהנה שמהן ההטבות ושאר השכר

 אין מיגדל־העמק המקומית המועצה כראש בתפקידו
 לאל- לאשר חושש עופר שכר. כל מקבל אלדורוטי

 לכך יתנגדו פן מחשש תביעותיו כל את דורוטי
המדינה. ונציבות הכנסת של ועדת־הכספים

ר שבוע פ ס רי ה עב ה
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 מדי הארץ ברחבי הנערך העברי, הספר שבוע
במאי. 23ב־ רק השנה ייפתח בעומר, בל״ג החל שנה

מובן צור

ף דהרוזיד ס כ ה
 נכו* על לחוקריו הודיע צוד מיכאל

 הדולר דבעימיליוז את להחזיר |:נותו
 .ב• כשליטוזו ושנותרו כשוחד, שקיבל

 הודעתו כשווייץ. ״פוסולייר״ בנק
בהפ התנייתח ;בדי מיוזמתו,;: באה
!;111111111' העונש. חתת

 הטפסים את עתה מכינים הוקדיו
■להעביד' למק להורות בדי :הדרושים,

לישראל. הכסף את §

ה יריד ייפתח בעומר בל״ג הסיכה:
 נאו־ והמו״לים בירושלים, הבינלאומי ספרים

ית שלא בדי הספר שבוע את לדחות תו
זה. במאורע נגש

תר ע מו צ ב ה ל ר בי ע
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עיתונאית
היו אלו בימים קבע רב-משמעות תקדים

שהח שמגר, מאיר לממשלה, המישפטי עץ
 עיתונאי נגד כתב-אישום להגיש לא ליט

 כתבה לצורך חמורה פלילית עבירה שעבר
בילבד. כעיתון
 זיוף על סיפור פירסם ולנטין אבי הארץ, כתב

 עבורו שהכין בארץ, זייפן על-ידי אמריקאי דרכון
 המישטרה אפשרי. הדבר כי להוכיח כדי הדרכון את

 לא כי להגנתו, טען הכתב אך אותו׳ לאסור עמדה
 שעשה מה ועשה המזוייף, בדרכון להשתמש נתכוון

 הכסף את המערכת מן קיבל ואף העורך, בהשראת
לזייפן. לשלם

 יהושע העיתונות, מועצת נשיא התערבות אחרי
 ש־ לממשלה המישפטי היועץ החליט רוטנשטרייך,

 הכתב נגד כתב-אישום להגשת מקום אין זה במיקרה
ועורכיו.

בית חוג
 הרגיעי ביום בחיפה, יתקיים אבנרי אורי עם

 בבית ,20.00 בשעה באפריל, 23ה־ הבא,
 הדיון הכרמל. ,20 יפה־נוף רה׳ גוטסמן,

 ותפקידי השלום מחנה איחוד על יישוב
מוזמנים. ואוהדיה התנועה פעילי מרי.


