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לראשות־הממשלה
 מוזכר עמית, מאיר ״כור״, קונצרן מנב״ל

 לראשות־הממשלה, כמועמד לאחרונה
 את המעלים בין רכין. יצחק של כמקומו

 עזר גם לאומי, ממשלת־ליכוד כראש שמו,
 פוליטית לפעילות לאחרונה שחזר וייצמן,

הליכוד. בהנהלת
 אתגר, חוג של סגור בדיון השבוע השתתף עמית

 ישראל, בנק נגיד עם יחד בחריפות, תקף שבמהלכו
רבץ. של המבוזבזות השנתיים את זנבר, משה

־ ביח־־יהושע

הסוף
 שר־האוצר של בביתו שבוע לפני שנערכה ההתכנסות

 בית* ״התכנסות בשם כונתה אשר רבינוביץ, יהושע
 ותיקי הפגישה, משתתפי עוד. תתחדש לא יהושע״,

 עצם את להדליף שלא נשבעו מפא״י, של הגוש
 למחרת כבר אולם לעיתונות, תוכנה ואת קיומה

 הפגישה. על מפורטת ידיעה בעיתונים הופיעה היום
 מורת־רוח גילה רכין יצחק ראש־הממשלה

 היא כי מקורביו לפני וטען הפגישה, מן
 שכוונתה למרות רבינוביץ, את לחזק נועדה

ראש־הממשלה. את לחזק היתה הרישמית
 בנק מנכ״ל הפגישה, ויוזמי הגוש מפעילי אחד

 יהושע״ ״בית כי לרבץ הבטיח קלדרון, דויד לחקלאות
לפעול. יחדל

את לדחות מציווי□

בעבודה הבחירות
 במיפלגת־־העבודה נרחבים חוגים כקרב

 לתאריד לדהות או לבטל, מגמה מסתמנת
 הפנימיות הבחירות את כלתי־מוגדר,

כמיפלגה.
 יוכיחו והבחירות המיפקד כי טוענים אלה חוגים

 העבודה מיפלגת ואוהדי חברי שמיספר בארץ, לציבור
 שיזיק גילוי — כה עד שחשבו מכפי בהרבה קטן

 השנה בסוף שתיערכנה בבחירות־הכלליות למיפלגה
הבאה.

ופרד חצקל

מ״כסית׳י
 כבל יימכר, ״כפית״ קפה־הבוהימה

 לשלושה הקרובים כימים הנראה,
 של בסכום ישראליים אנשי־עסקים

 ישראליות. לירות מיליון בשלושה
 (ויינכרג) חצקל על־ידי נוסד ״כפית״

 ושימש שנה, ארבעים לפני איש־כפית
 התל הבוהימה של הקבוע מישבנה
 מספר זה ארובות. שנים משך אביבית

 וכמקום מגדולתו ירד שהקפה שנים
 אנשי בו יושבים החלו האמנים, חוגי

 ועסקני נוער־שוליים עולם־תחתון,
 נואש כנסיון ראדיקאליות. קבוצות

 חצקל העלה המקום כבוד את להציל
 לא זה תרגיל גם אף המחירים, את

 כמצב הרעה שחלה מכיוון הועיל.
 החליט הוא חצקל, של בריאותו
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לדין צה׳׳ל קצין

בגדה הריגה על
 בעקבות שחוקמה צה״ל, של פנימית ועדת־חקירח

 קומוניסטי מועמד בחלול, דיב אחמד של במעצר מותו
 המערבית, בגדה סלפית הכפר למועצת בבחירות

 בפני להעמיד החליטה הוועדה עבודתה. את סיימה
 באחריות שיואשם רב־סרן בדרגת קצץ צבאי בית־דין
 בגדה ההפגנות ביום בחלול, של להריגתו

 את שחיכו חיילים, פעלו העדויות לפי המערבית.
 של פקודתו לפי שנעצר, בעת מכות־מוות בחלול

הרב־סרן.
 בחלול כי ישראל עתוני בל טענו בשעתו

 הביא, הזה״ ״העולם רק מהתקף־לב. מת
הריגתו. פרטי את הצנזורה, למיגבלות כפוף

 בסתירה עומדת לדין הקצין העמדת
 בהפגנות ההרוגים שכל הלאומניים החוגים לטענות

 או מטעויות כתוצאה נהרגו חודשיים, לפני הגדה
הפגנות. פיזור בעת יריות־אזהרה,
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עינו״□ על
 ערכי מוסיקאי על שהוטל ■מינהלי מעצר

כורד, מוסטאפה ממיזרח־ירושלים, 30 בן
בפרים. נזעמות תגובות לעורר עלול 1
 נשלח שכורד היא, הערבי בציבור הנחרצת הדיעה |

 ועינויים הכאות על להתלונן שהעז כעונש למעצר
 בעיקבות חודשיים לפני נעצר כאשר במישטרה,

 בורד של דבריו אל־אקצה. מיסגד ליד ההפגנות
אובסרבטר, נובל רב־היוקרה הפריסי בשבועון פורסמו

זו. בפרשה לטפל עתה יחזור השבועון כי להניח ויש

התנצלות תובעים

גרופר פסת מח״כ
 הופנו כלפיהם ערבים, משאיות ובעלי ראיסים קבוצת
 נהג ברצח מעורבים הם כאילו החשדות בשעתו

 על מאבק של רקע על פרידמן ישראל המשאית
 לישראל, מהגדה ערבים פועלים להובלת החזקה

 הליברלים מח״כ פומבית התנצלות לתבוע עומדים
גרופר. פסח
 בסיפורים עולמות גרופר הזעיק מספר חודשים לפני

 ענף על כביכול, שהשתלטה מאפיה אודות דימיוניים
הפועלים. הובלת

 הטיח ככנסת״, ״הסמכה הכורת כסיגנון
 בלפי מבוססות כלתי האשמות־שווא גרופר
 אחרי עתה, אנשים. של שלימה שורה

 המשאית נהג כי ספק מכל למעלה שהתברר
 מתעטף ערכים, פידאיון ידי על נרצח היהודי
 בו חזר לא התנצל, לא הוא בשתיקה. גרופר

 השווא שמועות על חטא על חיכה ולא מהאשמותיו
שהפיץ.

קרע

ההמשך בדור
 מיפלגת של המישמרת־הצעירה בין קרע

 להתחולל עומד ״לשילוב״ חוג לבין העבודה
הקרובים. כימים
 לבין חריש מיכה ח״כ לשילוב חוג מנהיג בין היחסים
 כה עד שהיו רענן, נתן הצעירה, המישמרת מזכיר

 קרע בפני עומדים כימעט־מישפחתיים, יחסי־קירבה
 פגישות האחרונים בימים מנהל שרענן אחרי מוחלט,

 לו הוצע בהן לשילוב, בחוג חריש של מתנגדיו עם
בחריש. מתמיכתו לחדול

- ווייס שבח

אלמוגי נאומי כוחב
 והמרצה חיפה מועצת־עיריית חכר

 עומד וייס, שכח הד״ר חיפה, באוניברסיטת
 יושב־ראש של המיוחד כעוזרו מינוי לקבל ו

 מתפקידיו ולהתפטר אלמוגי, יוסף הסוכנות
הנוכחיים. ן

נאומיו את לכתוב יהיה וייס של העיקרי תפקידו
?

 לוויים, אלמוגי הבטיח השאר בין אלמוגי. של הרבים
 בנסיעות אליו להתלוות יצטרך זה בתפקיד בי

לחו״ל. הרבות

בעצרת סרט

לדדו הזיכרון
 הצבאית כקאריירה שיאים שייתאר סרט

 ושיהיה אלעזר, דויד(״דדו״) רב־אלוף של
 טלוויזיה וסרטי מקטעי־יומנים מורכב

 כמהלד יוקרן שונות, כתקופות שצולמו
 ביום שתיערד לדדו, עצרת־הזיכרון

 התרבות״. ב״היבל למותו השלושים
 נמנים עליה מיוחדת, ועדה בידי המאורגנת העצרת,

 נוסף אהדה למיפגן הנראה ככל תהפוך דדו, של ידידיו
 השאר בין אגרנט. ועדת ידי על שהודח לרמטכ״ל

דדו. של הפלמ״חי עברו במיוחד בה יובלט

 במימון שינוי
התיאטראות
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 מימון דרכי את לשנות עומד מישרד־החינוך־והתרבות
ישראל. תיאטראות

 סכום תיאטרון לכל המישרד הקציב בה עד
 בו עשה והתיאטרון שנה, כל כתחילת קבוע

של בתוכניתו יש עתה עיניו. כראות

 מן חלק רק לתיאטרון לתת המישרד
 לתת השאר ואת התנייה, כלי ההקצבה ן

 תנאים התיאטרון ימלא באשר לשיעורין,
 הצגות לתל־אכיב, מחוץ הצגות כמו

ועוד. מקוריות,

נרחב ■יבוא
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ח שני אנ חו רי מ
 מילחמת־ בגלל שנגרם בחשיש, החמור המחסור

 שחלק המעשנים, בשוק יובש יצר בלבנון, האזרחים
 הרואין. כגון כבדים, לסמים עבר מהם

 מריחואנה, ארצה מייבאים החלו לאחרונה
 ואל־ ברצועת־עזה הסם לגידול בתוספת

 של כמחיר לצרכן נמכרת המריחואנה עריש.
גרם). 28( האונקיה לירות 350

ישראלי□ טחסל*□

בגרטניה
 צמרת־,הפשע שד מוציאים־לפועל שני

 שם מגרמניה, לאחרונה חזרו הישראלית
 רשת כעל עכור וגבייה חיסול עבודת ביצעו

מקומיים. מועדוני־לילה
 מעולים, כמוציאים־לפועל בישראל גם ידועים השניים
גבוה. שכר תמורת בגרמניה לעבודה והוזמנו


