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ארטילרי סיוע

ם״ד לנוצרים וון3בדרו
 אלה כימים המנהל הנוצרי, המשוריין הכוח

 והשמאל אש״ף כוחות נגד מיתקפה
 ארטילרי מסיוע נהנה כדרום־לכנון,
 כל על להשתלט לו המסייע חסר־תקדים,

 ישראל. עם הגכול שלאורן* האיזור
 לנוצרים הארטילרי הסיוע כי טוען אש״ף

ישראל. על־ידי ניתן

תובעת התרות תנועת
בטלוויזיה חסינות

 החרות תנועת של נזעמת התקפה צפוייה
 כתכתו כשל רכיב, דן בתכ-הטלוויזיה על
 ששודרה תנועת־החרות, חובות על

שעכר. השישי כיום
 רישמית תלונה להגיש עומדים התנועה ראשי

 שאחד רשות־השידור, של לוועד־המנהל כך על
 תבין, אלי תנועת־החרות, נציג הוא מחבריו

 לשערורייה האחראית תל־חי, קרן ממנהלי גם שהוא
חרות. של הרמאויות

 הגילויים, עיתוי על במייוחד זועמת חרות
 התכוונה שהיא בשעה בדיוק באו שהם מאחר
 ידלין. פרשת רקע על מיפלגת־העבודה את לתקוף

 לה שכדאי חרות בצמרת רבים סבורים עתה
 מיפלגת־ של הבטחה תמורת ידלין, בעניין לשתוק

 בחרות, השערורייה את להבליט שלא העבודה
 אזרחים, מאות של להתרוששותם שגרמה
 ונתמכי־סעד. נשים זקנים, שכולים, הורים ביניהם

 נוסה לסיבוב בגין מנחם יצא בינתיים
 היהודית״, המגבית למען ב״מסע שהוגדר

 למען תרומות לאיסוף למעשה שנועד אך
״י. ל מיליון 75 של כחובות השקיעה התנועה,

 כינוס נידחה
המפדייד מרכז

 בחודש, 28ב־ להיערך שנועד המפד׳׳ל, מרכז כינוס
 לוועידת בחירות לקיים אם להחליט במטרה

לסיעות לאפשר במטרה נידחה המיפלגה,

היורדים האמנים
מחזמר מציגים

 כאולם להיערך עומדת שבועיים בעוד
 הצ־ שבכרודווי, איסט׳׳ ה״פלייהאום
 תדרוך ״אל המחזמר של גת־הכבורה

״,שלי ענף־הזית על  בויים שנכתב, :
 לאר* שירדו ישראלים בידי ומשוחק

 למחזמר המוסיקה מהכר צות־הכרית.
 אחד גם שיהיה אלירן, רן הזמר הוא

 מביים שאותה ההצגה, כוכבי מחמשת
 יופיעו אלירן של לצידו כרמון. יהונתן
 וחנן נכץ רותי גל, ריקי רז, ריכקה

גולדכלט.
 הוא האנגלית, כשפה שיוצג המחזמר,

 מובהקות שוביניסטיות נטיות בעל
 של ליבם את כעיקר לכבוש ומייועד
היור קהילת היהודים. ניו־יורק תושבי

 גם היא כניו־יורק הישראלים דים
המחזמר. הפקת את הממנת

 חסבך מן מוצא למצוא המיפלגה בתוך היריבות
נקלעו. שאליו
 בורג, יוסף השר של ״למיסנה״ סיעת

 הצעירים חוגי עם פעולה עד־בה ששיתפה
 לכרות הנראה ככל עומדת המיפלגה, של

 רפאל, יצחק של סיעתו עם כרית
 הסיעות. שתי כין שיתוף־פעולה להבטחת

 לזבולון מכת־מחץ להוות עלולה זו מעין ברית
 יצחק את בורג בעזרת לנטרל שביקשו וחבריו. המר

 בעצמם. הנראה, ככל יבודדו, ועתה רפאל
 המועצות מראשויות 9070. שבידיה רפאל, סיעת

 בחברות בייצוג למיפנה אנשי את תפצה הדתיות,
למפד״ל. ייצוג מגיע שבהן הממשלתיות

 ירסום3 מנעה עחייא
ח־זיכרון כרז

 באיזור לפרסם להתיר סירבה תל־אביב עיריית
 בכפר־ הטבח לחללי מודעות־זיכרון שיפוטה

 השנה יום לרגל שנה. עשרים לפני שאירע קאסם,
בכפר־קאסם להיערך עומדת לטבח, העשרים
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 זכר להנצחת הוועד לחללים. עצרת־זיכרון
 לעיריית שנמסרה כרזודזיכרון, הכין החללים

 העירוניים. לוחות־המודעות על להדבקה תל־אביב
 את לקבל סירבו מחלקת־המודעות פקידי

 ביקשו עצמם, דעת על להדבקה המודעות
 ישראל ראש־העיר. עם להתייעץ

 על אסר צ׳יצ׳, של עוזרו גרכינסקי,
 את לנמק סירב אולם הכרזה, פירסום
ככתב. סירובו
 ישתתפו הקרובה, בשבת שתיערך הזיכרון, בעצרת

 וילנה מאיר ח״כ פעיל, מאיר ח״כ אבנרי, אורי
 קינן, עמוס ירון, אליקים זקם, אריה פרופסור
ערביות. מקומיות מועצות וראשי יבי המשורר

לווינגר סילוק נמנע
מגוש־אמונים

 שעבר, בשבוע שהתכנסה גוש־אמונים מזכירות
 התנועה מנתקת שלפיה החלטה לקבל עמדה

 מקריית־ארבע, לווינגר הרב עם קשריה את
 פעולותיו כי טענו, המזכירות מחברי כמה

 פאשיסטי דימוי יוצרות הרב של הקיצוניות
 אוהדים. ממנה ומרחיקות לתנועה

 המורה בי שנודע אחרי נפלה ההצעה
 יהודה צבי הרב גוש־אמונים, של הרוחני

 גוש־אמונים את לנטוש איים קוק,
יסולק. זה אם לווינגר, לרב ולהצטרף

את למכור תובעי□
הבסטל בניין

לכלכלה, וסטודנטים כלכלנים של קבוצה
המיבנה על סקר אלה בימים עורכת המפד״ל, חברי

 הכלכליים. ומוסדותיה המפד״ל של הכלכלי
 השקועה המפד״ל, בי להוכיח היא הסקר מגמת

 יימכר אם ממנו להיחלץ עשוייה קשה, כספי במשבר
 כבית המשמש בתל־אביב, הקסטל בניין
המיפלגח. מרכז

 בניין מכירת עשוייה הכלכלנים לטענת
 המיפלגה, כיטאץ את לחלץ הקסטל

 שקע, שבהם הכבדים החובות מן ״הצופה״,
 להחזרת ולסייע קיומו, על המאיימים
המיפלגה. לסניפי הפעילות

מוחי□ חוץ—כתב
פוליטית וורה1צ עד
 רישמית למחות עומד בישראל כתבי־החוץ איגוד
 הצבאית שהצנזורה כך על ישראל ממשלת בפני

 המונעת פוליטית, צנזורה הפכה בישראל
 וכתבות ידיעות לעיתוניהם לדווח מכתבי־החוץ

 ממשלת־ישראל את להביו כדי בהן שיש
 ביטחון. לענייני קשר כל ללא פוליטית, מבחינה

 בי כתבי-החוץ קובלים השאר כין
 להפעיל הם גם החלו שירותי־הכיטחון

 הצנזורה על נוסף משלהם, צנזורה
הצבאית.

 הורידו שבה פרשה כתבי־החוץ מביאים לדוגמה
 מצולם ראיון אל־על ממטוס שירותי־חביטחון אנשי

 בידי שאושר, מישרד־החוץ דובר עם
הצבאית. הצנזורה
 צנזורה זאת ״אין כתכי־החוץ, לטענת

יכולים כישראל שעיתונאים המסורת לפי

ס8 גניבות  ת13זכ
כבתי־מלון

גני של גל לפענח מנסה המישטרה
הגדו ככתי-המלון כסמות מתוך בות
 כפריצות אינו המדובר כמדינה. לים
גדו בסכומי-בסף אלא הכספות, של
 אחרי הכפפות, מתוך הנעלמים לים

 פקי• בידי הנראה בכל נפתחו שאלה
 מפתחות להשיג שהצליחו די-קכלה
 המלון אורחי מפקידים שכהן לכספות,

 שלהם. המזומנים את
 המגיעים סכומים נעלמו לא-מככר
 מבתי• כאחד מבספות ״י, ל לבמיליון

 הנהלת כתל-אכיב. הגדולים המלץ
 שניזוקו, התיירים את פיצתה המלון

חוק עתה הפרשה. את להשתיק בדי
 ״גול* כמלון שאירע דומה מיקרה רים

 סכומי- נעלמו בו שגם בנתניה, דאר״
נפרצו. שאלה מבלי כספות, מתוך בסף

כסיגנון צנזורה זוהי עימה. להשלים
גאנדי.״ אינדירה של המישטר

לתפיסת סיוע
בארה״ב ואונים

 נאצים פושעי־מילחמה לאיתור המחלקה
 אלה בימים מספקת ישראל, מישטרת של

 בל את ארצות־הכרית למישטרת
 לפושעי-מילחמה כיחס בידיה המצוי המידע
 למן בארה״כ מיקלט שמצאו נאציים

 השנייה. מילחמת־העולם תום
 עד שהיו האמריקאים, מצד מפתיעה התעוררות

חיובית. לתוצאות הביאה כבר זה, לעניין אדישים כה

לעובדי שבר העלאת
חברח־החשמל

 נהנו באחרונה שרק חברת־החשמל, עובדי
 להחלטת בהתאם ,67, של בשיעור מהעלאת־שכר

 לעובדי־הייצור זה בשיעור העלאה על הממשלה
 נוספת, משכורת העלאת לקבל עומדים

 .1976 ינואר מחודש רטרואקטיבית
 עקימה, אלא ישירה, העלאה זו תהיה לא
 יועלו העובדים הממשלה. החלטת של

 שתיים או אחת כדרגה רטרואקטיבית
 להם שיעניק דבר הדרגות, בסולם

 נוספים כשיעורים במשכורתם העלאה
אחוזים. לעשרים עשרה כין של
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