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קד תאוצו־  שו
ת ל ט מיד־וונז ה

 הארץ, מן לאנשי־ציבור שכר לשלם
 איסוף לצורף באסיפותיה המופיעים

למדינה. כספים

ם קצינים רבי עו  מ
ת ריי ערו ש מיליונים ב

 בוצעה לירות מיליוני של כשיעור תרמית
 אדמות נמכרו כאשר בפיתחת־רפיח,

לממשלה ערכיות
 המוכרים כי הסתבר

 והבעלים הקרקע, בעלי בלל היו לא
 את תובעים — ערכים הם גם — החוקיים

זכויותיהם.
 ערכיים, רמאים מעורבים זו בשערורייה

 וכעת צה׳׳ל, וקציני יהודיים מתווכים
נמרצת. חקירה נגדם מתנהלת

ר ש ק תי ה פ ר צ  ה
ל ע ב פו י ב א ־ ל ת ב

 תל־אביב, מחוז מישטרת של מחלק־הסמים בלשי
 מנות־דיירואץ גילו כאשר כשבועיים לפני הופתעו

 הברחת התגלתה לא עתה עד ידוע. סוחר־סמים אצל
 במיקרה, רק מגיע היה והסם בישראל, הירואין
 מיסחר. לצורכי שלא תיירים, בידי קטנות בכמויות
 על עלו הם בי חושדים, המחלק בלשי
 עתה עד מצרפת. הירואין מבריחי רשת

 את לגלות המישטרה בלשי הצליחו לא
 את המספקים הקשר־הצרפתי אנשי

הישראלי. לשוק ההירואין

ק ב א ד מ ג  איסור ו
ה׳ ״שוער ל לי ה

 המדינה, של החמור הכלכלי מצבה נוכח
 האפשרות את האוצר כהוגי עתה שוקלים
 הציבור, על חדש מילווה־חוכה להטיל

 .1976 ינואר חודש ממשכורת החל
 בעבר שהוצמדו כשם למס־ההכנסה, שיוצמד המילווה

 יהיה הרפורמה, על־ידי שבוטלו המילוות שאר
 ההערכות על־פי תיקרת־המס. להעלאת להצעה תחליף
 מאשר יותר המדינה לקופת להכניס המילווה עשוי

 כל בו שיישאו כיוון ,70ל־<#> המם תיקרת העלאת
 ההכנסות בעלי רק ולא מם, המשלמים השכירים
הגבוהות.
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ת ר ב ס ה ה מדינ ה
 של השפעתה מפני החששות גוברים במישרד־החוץ

לארצות־הברית לצאת העומדת הכנסת, מישלחת
 צמרת עם ושתיפגש האמריקאי, הקונגרס כאורחת

------------------־*.......-

 מישרד־ חושש האנגלית, כשפה להסברה
 המישלחת של האמיתי הדובר בי החוץ
 ביגלל עליה שישתלט בגין, מנחם יהיה

 חותמו את שיטביע והוא ויוקרתו, כישוריו
והתבטאויותיה. הופעותיה בל על הכילעדי

ע צ  *חסי״ציבור מיב
ק ח צ רבין לי

 הושקע ל״י אלף 50 על העולה סכום
 של שמו את להאדיר שנועד כמיכצע

 את ולחפוף רכין, יצחק ראש־הממשלה
הציבור. כעיני יותר פופולארית דמותו
 ראש־ של תמונות־פורטרט בהדפסת הושקע הסכום

 נאות במיסגרות־זכוכית המופצות הממשלה,
 בא זו למטרה הכסף שונים. ציבוריים במישרדים

המיפלגה. או הממשלה מתקציב ולא פרטיים, ממקורות

״ א בי־ ״ ר א ר ה י די  מ
ת ת א טר ש אל מי שר י
 לחקירות הפדרלי המישרד קציני

 קורסים כארץ מנהלים (אף־כי־־איי)
 ישראל, מישטרת לקציני מיקצועיים
 בולל שונות, מישטרתיות בטכניקות

ובילוש. האזנת־סתר

ב ד״ן ר  סי
ם או חינם לנ

 על באמריקה היהודית המגבית בחוגי שורר רב רוגז
 של אסיפות בכמה להופיע שסירב על דיין, משה

הוזמן. שאליהן המגבית,
 עכור סכזמי־עתק לגבות נהג שדיין כעוד

 אמרגן באמצעות שאורגנו הרצאותיו,
 מיעוט ביגלל כספי כישלון ונחלו פרטי

נוהגת אינה המגבית קוני־הברטיסים,

ה ■וצא גוון פ ק ת ה ל
 להתקפת־נגד, יוצא גונן (״גורודיש״) שמואל האלוף

 בפניו שהוטחו הטענות מפני שמו את לטהר כדי
 יום־ במילחמת כאלוף־פיקוד־הדרום תפקידו לגבי

השאר: בין הכיפורים.
 המילחמה את שיתאר ספר לכתוב התחיל 0!

 חלקם על סנסציוניים גילויים ושיכלול מנקודת־מבטו,
 ועדת־ פעולת ועל במילחמה בכירים אישים של

חודשים. שלושה תוך יושלם הספר אגרנט.
 נגד לשון־הרע הוצאת על מישפט יגיש •

 בספר הכלולה פיסקה על וייצמן, עזר
 (כעמוד נאמר שכה ארץ״ לו שמיים, ״לך

 ערוף היה ״לא צה״ל מערך באילו ),3צ8
 פלשו, שהמצרים כשעה בעמדותיו

 מבקש גורודיש פקודה.״ שהורדה למרות
 תוכנית על־פי בדיוק פעל בי להוכיח

 על־ידי יום־הכיפורים כבוקר שאושרה
והרמטב״ל. שר־הכיטחון

 קונסול נגד עדות־שקר על קובלנה יגיש •
 בן■ אורי (מיל.) האלוף כניו־יורק, ישראל

 פיקוד־הדרום. מטה ראש שהיה ארי,
 כוזבת עדות מסר בן־ארי בי טוען גורודיש

כוועדת־אגרנט.

ר פ ת ס ר קו בי
ר על סינג׳ קי

 על חריפים, ויכוחים שיעורר ביקורתי, ספר
 שיטות ועל הישראלי־מצרי הביניים הסכם

 ר,זקיסינג הנרי של המייוחדות הפעולה
הקרובים. כשבועות כארץ להתפרסם עומד
£ קשר — הספר

)711£ [.>!5511־18־6, 00,1116011011 (באנגלית
 כתב כרמל, חזי עיתונאים: שני על־ידי נכתב

 בעבר שהיה בישראל, וויק וביזנס ל׳אכספרס
 אמריקנית עיתונאית קיפר, וג׳ודי ישראלי, דיפלומט

 קנדי, בובי של בצוות־העיתונות חברה שהיתה
 סרוואן־ דאן־ז׳אק הל׳אכספרס, בעל של ועוזרתו
שרייבר.

 האירועים את משחזר יומן, בצורת הכתוב הספר,
 שהחל הקשה המשא־והמתן של והגלויים הסודיים

.1975 בספטמבר 1ב־ ונסתיים 1974 ביולי

ר מה שק מקו  הו
אלי שר שביד■ הי

תי ו ג אנ ל א פ ה
 האחרונים כימים שברחו פליטים

 אנשי כידי ראו כי אישרו מכיירות,
 הנלחמים הנוצריות, הפלאנגות
 ישראל, מתוצרת נשק בביירות,

 צה״ל של פימוניס גם עליו שנשא
 עדי־הראייה, לדברי אולם, בעברית.

 הוא זה ישראלי נשק של מקורו
 מישראל. ולא מסוריה

 קצר זמן כי סיפרו, הפלאנגות אנשי
 ערכו הם יום־־הביפורים מילחמת אחרי

 סוריים, קציני־צבא עם עיפקות־־נשק
 ישראל מתוצרת כלי־נשק להם שמכרו
 הראשונים כימים בידיהם שנפלו

 כבשו כאשר יום־הביפורים, למילחמת
כרמת־הגולן. צה״ל ממוצבי אחדים

 נגד תקיף ומישפטי ציבורי מאבק ייתכן
 הצנזורה של השערורייתית ההחלטה

״שוער הסרט הקרנת המשך את לאסור

 בעדינות המתאר כעל־רמה סרט — הלילה״
 ואסירה- ס״ם קצין כין כלתי־רגילה אהבה

כמחנה־ריכוז. שלו לשעבר
 היא האסירה כי בסרט, מקום בשום נאמר שלא למרות

 אנטי־נאצית היא שהמגמה ולמרות יהודיה,
 ודמגוגים בורים של ללחץ הצנזורה נכנעה מובהקת,

פעמיים. הסרט את אישרה שכבר אחרי מיקצועיים,

תכנן יצי צ אירועים מ
א ההווי לשינוי ח״ ב

 עומד להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה תל־אביב, עיריית ראש
 להחיות המייועדות החלטות שורת בקרוב לקבל

 ובילויים. עניין יותר לתושביה ולהעניק העיר את
 תוכניות, של ארוכה שורה תוגש לראש־העיר

 יצטרך .והוא מומחים, בידי לאחרונה שגובשו
ביותר. המתאימות את מתוכן לבחור

 פארק־שעשועים הקמת התוכניות: כין
הפיכה ־־אררירהירמוד. ך  זחק״ת בגן־מ״יר, קבוע יריד־ספרים

חנויות יהיו שבו העיר, בצפון לילה

 הפיכת בפארק־הירקון, דיסנילאנד נוסח
 — בסיגנון לחוף ״שרתון״ של הים חוף

והקמת זגן־מאיר,
הוואי,
איזור־

אחר־חצות. שתיים השעה עד פתוחות

 ארוגייס □■דווים
ש של ש החיוור״ ..הג

 בתנ״ך בקיאות־יתר, הישראלי הנוער מגלה במה
 זאת — ? ,החיוור הגשש להקת ושירי במערכוני או

 ארציים חידונים של סידרה בתום לגלות יהיה ניתן
 שתיערך הפופולארית, להקת־הזמר של הרפרטואר על

 השנה. דצמבר בחודש מקומות־יישוב בעשרה
 הבר־מיצווה חגיגות במיסגרת נערך המיבצע
 בבנייני־האומה שיתקיים בחידון־הגמר, ללהקה.

 שיזכו הגשש, וכלת הגשש חתן ייבחרו בירושלים,
התנ״ך. לחתני בדומה בפרסים


