
 דה״מרוויל קוב
לחוור טובן
 דה־מרוויל קוב לשעבר, הצרפתי שר־החוץ

 נבונות פרטית, בשיחה לאחרונה, הביע
 יתבקש אם הישראלי־ערכי, בסיפסוך לתווך

הצדדים. אחד על־ידי לכך
 קר־רוח כמדינאי תהילה לעצמו שרכש דה־מרוויל,

 גם לאחרונה תיווך הדגול, בתקופת ובלתי־רגשני
הלבנוני. בסיכסוך

התפטרות ■תבעו

 תומכים של מסע לארגן משל מנסה עתה כבר
 עליו שיהא למרות מחדש, בחירתו את שיתבעו
לגימלאות. לפרוש

 בחומרה משל של יריביו רואים זה רקע -על
 לארבעה נסיעות־חינם הענקת רבה

 כאורחי לגרמניה שיסעו עיתונאים
שם. האיגודים־המיקצועיים

הדיח האם
שע? הח״ב לפ

 הרובים 15 גניבת בפרשת הצבאית המישטרה חקירת
 מימצאים העלתה בירושלים, צה״ל של ממחסן־חירום

 אמצעי־ על־ידי שפורסמו מאלה לחלוטין שונים
 אולמרט, אהוד ח״ב באמצעות בישראל, התיקשורת

 השחורים, הפנתרים כאיש עצמו את שהציג ומי
סבח. דני

 קוקו הרובים, את שגנב החייל כי הסתבר
 למכור הציע ולא הגניבה את יזם לא לוי,

 קוקו את שהדיח סכה זה היה לסבה. נשק
 גונב הוא בי לו גילה שזה אחרי נשק, לגנוב

 ערך גם סבה סיגריות. לקנות בדי גרביים
 לגנוב כיצד לו והראה כמחנה, לוי עם סיור

 נפל אולמרט כי מסתבר ממחסן־הנשק.
 למנוע כמקום כאשר נוספת, כפעם כפה

 יד נתן חף־מפשע, חייל של הסתבכות
 לפשע. חייל להדחת
 לשמש היה שאמור סבח, דני כי הסתבר בינתיים

 לא לפרים, הוטס לוי, קוקו נגד מרכזי עד־תביעה
 עבודה לו סידר מישרד־החוץ מי. חשבון על ידוע
דבר — ממנדנסיעות אותו פטר ומישרד־האוצר שם,

 ישראליים, שסרטים היא ההנחה האמריקאי.
 כארצות־הכרית, מצולם מעלילתם שחלק

 רקע ועל אמריקאיים שחקנים כהשתתפות
 יותר למשוך עשויים אמריקאיים, נופים

 כארצות־הברית. היהודי קהל־הצופים את
 הם האמריקאי השוק על המסתערים הסרטים ארבעה

 קוני־למל דוידזון, בועז של בבימויו בניו־יורק לופו
 של בבימויו השמיים ניצי זילברג, יואל של בבימויו
אלדד. אילן של בבימויו ביחד, ולבד אימברמן, שמואל

,,שחור >.יופ
אירח חגיגות סמקוס

 מראש־עיריית תבעו בתימנע מיפעל־הנחושת פועלי
 אמורות שהיו חגיגות־אילת, את להפוך כץ, גדי אילת

 המיפעל. סגירת על ליום־אבל הבא, א׳ ביום להתקיים
 הפגנות־אכל, באילת לערוך היא התוכנית

הממשלה. החלטת נגד עצרת־המונים ולקיים

בפורטוגל■!! עיתון
שראל יופיע בי

 המופיע וכיתכי־העת העיתונים שלל אל
 דד הקרוב כזמן להצטרף עומד כישראל
הפורטוגלית. כשפה חדשות שבועון
 ליהודי בעיקר מייועד סמנה, שייקרא העיתון,
כמנוייו. נרשמו כבר מהם אלף שכעשרים בראזיל,

ביץ ומשל דביוו
 באיזור ומיפעלים ציבוריים במוסדות ועדי־עובדים

 שיארגנו ועדי־פעולד, להקים עומדים תל־אביב
 הכלכלית המדיניות נגד ביותר מקיפות פעולות־מחאה

 הכנסת, מול הפגנות מתכננים השאר בין הממשלה. של
 הוועד־הפועל ובבית במישרדי־ממשלה שביתות־שבת

 שר־ של להתפטרותם תביעה תוך ההסתדרות, של
 משל. ירוחם ההסתדרות ומזכ״ל רבינוביץ יהושע האוצר
 פעולות־ לתחילת השי״ן שעת בי נראה

 הפגנות לכדי להתפתח העלולות המחאה,
 אפריל, חודש לתחילת מתוכננת אלימות,

 על הסובסידיות את תבטל שהממשלה כעת
 בי לעובדים שיתברר וכעת מיצרכי־היסוד,

 ההסתדרות עם אחת יד עשתה הממשלה
תוספת־היוקר. את שוב מהם לגזול כדי

רוצה לא משד
דפוסיה

 מאחרי־ בפעולה החל משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל
 לקראת הקרקע את להכשיר לנסות כדי הקלעים,

 ההסתדרות מזכ״ל לתפקיד מועמדותו הצגת
נוספת. בקדנציה

 ייבחר שכה לוועידת־ההסתדרות, הבחירות
 בעוד במתוכנן, ייערכו, החדש המזכ״ל
 לירוחם שימלאו לפני כחודש משנה, למעלה

 ההסתדרות חוקת על־פי שנים. 65 משד
 כיגלל בתפקידו לכהן להמשיך יוכל לא הוא
לכך. מייוחד אישור יקבל אלא־אם־כן גילו,

שילמה המישטרה
ההפלה מחיר

לפרוצה
 נאלצה ירושלים מרחב מישטרת

 מקומית, לפרוצה הפלה מחיר לשדם
 גילתה הפרוצה להשתיקה. כדי

 יחסים איתה קיים שסמל־מישטרה
 להריון. והכניסה מיניים
 לפרוצה לשלם סירב שהסמל אחרי

 היצאנית איימה ההפלה, מהיר את
 לידיעת הריונה דבר את להביא

 החליטו המישטדה ראשי הרכים.
 שהשערורייה למנוע שעדיהם

 לפרוצה הכסף את ושלחו תתפוצץ,
 כאיזה ברור לא שדיה. באמצעות

 ההוצאה. נרשמה התקציב של סעיף
 דברים היו לא :טוען דוכר־המישטרה

________ מעולם.

 עצמו סבח אנושים. חולים לגבי גם ביותר נדיר
עצמו. את שהציג כפי הפנתרים, מראשי חיה לא מעולם

צוחרות
ל לשליחות אוי ר ב ב

 כצה׳׳ל כשירות־חובה צנחניות שתי
 על־פי לכראזיד, כשליחות להישלח עומדות
שם. היהודית הקהילה הזמנת

 בראזיל יהדות בפני להופיע יוטל הצנחניות על
 נדחתה הצנחניות למישלוח הדרישה הארץ. על ולספר

 אולם צה״ל, של המטודהכללי על־ידי בתחילה
 ההחלטה. שינוי לידי הביא בראזיל יהדות של לחצה

 ותשהינה חודשים, מיספר בעוד תצאנה הצנחניות
מחודש. למעלה בבראזיל

 בחקירת חפוית
הבסבות שוד

 בבנק הגדולה הכספות פריצת בחקירת חדש כיוון
המישטרה. את מעסיק ברמת־גן, ברקלים־דיסקונט

 הכספות אחת כי התגלה, לחוקרי־המישטרה
 בספת דווקא ידוע. לעבריין שייכת היתה

 נפרצה, שלא הבודדות כין היתה זו
 קשר קיים אם עכשיו חוקרת והמישטרה

הגדול. השוד מבצעי לבין כעד־הכספת כין

 מלון מחפשים
בפאריס

 לעכור יצטרכו ״אל־על״ של האויר ציוותי
כפרים. אחר לכית־מדון

 מלון הנהלת לבין אל־על הנהלת בין סיכסוך
 בשנים אל־על ציוותי התאכסנו שבו מרידיאן,

 יותר, הצדדים בין שהחוזה לכך הביא האחרונות,
 שלה. הצוותים עבור אחר מלון אל־על מחפשת ועתה

 על־ידי ניקנה המלון כי אמרו באל־על השמועות
 אל־מל הנהלת אולם החוזה. הותר כך ומשום ערבים,
 בעיקבות כספי, רקע על היה הסיכסוך כי טוענת

ניכר. בשיעור המחירים את להעלות המלון של דרישתו

הישראלי הקולנוע
אמריקה על מסתער

 בשלבי הנמצאים ישראליים, סרטים ארבעה לפחות
 בארצות־הברית. — בחלקם — יצולמו שונים, הפקה

 לנסות ברורה כוונה מתוך נעשה הדבר
כשוק ישראליים לסרטים דרך לפלס

י

שפרינגו־ אבסל
ד דוקטור בו ב
 עומדת העברית האוניברסיטה

 לאיל־ דוקטור־ככוד תואר והעניק
 שפרינגר. אכסל הגרמני העיתונות

 חוגי כל את ישראל נגד יקים הדבר
 המקצועיות •האגודות השמאל,

 הדואים כגרמניה, והאינטליגנציה
 המשך את הימני־קיצוני בשפרינגר

 והתובעים הלאומני, הגרמני העבר
 ממלכת־ את להפקיע שנים מזה

שדו. העיתונות

 איש שטראוך, אליעזר יהיה הדו־שבועון של עורכו
 חדשות־חוץ כעורך בשעתו שכיהן אחרונות, ידיעות
איגלובו. הנפוץ הבראזילי בעיתון

שלים ענק יריד בירו
 לראשונה ייערך, סוכות כחול־המועד

 יריד־המזרח כדוגמת ענק יריד כירושלים,
כתל־אכיב.

 ירידים לתערוכות, חדשה חברה מארגנת היריד את
 משה הירושלמי רס״ן(מיל.) של בראשותו וכינוסים

 הראשון היריד את תפתח האומה, ירידי החברה, פסו.
 מנכ״ל של בבירכתו זכתה והיא האומה, בבנייני
 את הבטיח אשר פיינשטיין, רוני ירושלים, עיריית

היריד. באירגון העירייה עזרת

 מסירות מסע
יר״3ל..כ
 ונמרץ נרחב במסע־מכירות פתחה האווירית התעשייה

 לכמה כפיר, הישראלי הקרב מטוס את למכור במטרה
 התעשייה של אנשי־המכירות מדינות.

 ולעניין מגעים ליצור הצליחו כבר האווירית
 למדי. ניכר בהיקף בהזמנות, פוטנציאליים קונים

 הכפיר. ביצועי על סרט־תעמולה הוכן אף זה לצורך
 מדינות שתי לפחות כי הנמנע מן לא

 שתזמנה הראשונות ארצות־החוץ תהיינה
 מן גדולות, בכמויות שלמות, סדרות

המטוס.
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