
 להוצאה שם צפוי לארצות־הברית, וירד ישראל
 שנים כארבע לפני נשפט קנדה, יליד שפירא, להורג.

 למאסר־עולם נידון הוא שותפו. רצח על במייאמי
בכלא. מאז ויושב

 גזר־ על עירערו !התביעה וגם שפירא גם
 מבכר. לא שנערך העירעדר ובבירור הדין,

 נידון והוא שפירא של עונשו הוחמר
החשמלי. בכיסא להורג להוצאה

 עזרתם את לגייס עתה מנסים שפירא של ידידיו
 ישראל, במישטרת וקצינים־לשעבר קצינים של
 שפירא על שהוטל עונש־המוות לביטול שיפעלו כדי

במאסר־עולם. ולהמרתו

ל ״ ד פ מ  עד הונצחה ה
חג חידוד דיין שד ה

בגין עד
 בגין מנחם זכה שבה הבינלאומית ההתעניינות

 וההצלחה בישראל כראש־ממשלד. נבחר מאז
 עלה מאז שנוצרה המרד, לספרו, המסחרית
 באישיותו. רחבה התעניינות הולידו לשילטון,

 הזכויות את המבקשות סרטים חברות כמה מלבד
 עוסקים בגין, של סיפרו על־פי סרט להסרטת

 עומד שבגין תסריטים בחיבור תסריטאים כמה עתה
 את במייוחד המתארות עלילותיהם, גיבור להיות

 האצ״ל. בראש עמד שבה התקופה
 גם פנו בינלאומיות הוצאות־ספרים במה

 הזמינו ישראליים, ועיתונאים לסופרים
 הנחה מתוך בגין, על ספרים אצלם

 ותימשך ותגבר תלך בו שההתעניינות
מיספר. שנים

ב טו ם־ ר - ש כי  מז
מס״ס של !׳,מד

 מועצה הקרוב דצמבר בחודש לכנס עומדת מפ״ם
 שיחוללו החלטות מיספר יתקבלו שבסיומה אירגונית

 לייעל במטרה המיפלגה. מוסדות במיבנה תמורה
 מפ״ם בתוככי והפוליטית האירגונית העבודה את

 יצומצם בה, ההחלטות קבלת תהליך את ולקצר
 המוסדות. מיספר הנראה ככל
 מפ״ם של המדינית הוועדה תבוטל למשל, כך,
 מפ״ם ריכוז יבוטל כן המיפלגה. מזכירות או

 להתייעצויות. אחר הרכב יוקם ובמקומו
 בשר־ ,הנראה ככל תבחר, האירגונית המועצה

 המזכיר לתפקיד שם־טוב ויקטור לשעבר הבריאות
מפ״ם. של המדיני

 מפ״ם מזכיר של החלפתו נם תיתכן
 לעבודה להתפנות השואף תלמי, אפרים

 בזה כמיקרה ככנסת. יותר אינטנסיבית
 להיבחר גרנות אלעזר של סיכוייו טובים

מפ״ם. כמזכיר תלמי של כמקומו

ר—ישראלי ב ע ש  זדון ל
ב למוות ״ ה ר א ב

 החמישים שנות בסוף שכיהן מי שפירא, ביל
מישטרת־ של הארצי במטה לבליסטיקה כמומחה

ש בגין ק שימת בי ר
ם האסירים החזרי

שהוט החריפה הציבורית הביקורת
 ; בגין מנחם ראש־הממשלה כלפי חה

 ! לשח־ המדינה לנשיא המלצתו ביטל
 לא ממאסרו, בן־ציון יהושע את רר

 אולם למאסר, כן־ציון את תחזיר
אח חולים לאסירים להועיל עשוייה

 רק כי הציבור את לשכנע כדי רים.
 עיניו מול היו הומאניטריים מניעים

 ראש־הממשלה עשוי זו, כהמלצתו
 המדינה נשיא כפני בקרוב להמליץ

 אסירים למיספר חנינה הענקת על
 בכלא. הוחמר הבריאותי שמצבם
 ביקש ככר ראש־הממשלה מישרד

 רשימה להכץ כתי־הסוהר משירות
 של הקריטריון על העונים אסירים של

 תנאי כגלל החיים תוחלת ״קיצור
מאסרם.״

 באחת יביעו בממשלה המפד״ל נציגי
 את הממשלה של הקרובות הישיבות
 הסוכות חג קדושת חילול על מחאתם
 הג כליל שנפגש דיין מיטה כידי שנעשה
 שר־החוץ עם רשמית לפגייטה הסוכות

 ואנס. סיירוס האמריקאי
 ההתחשבות אי על בעבר רגזו'כבר המפד״ל אנשי

 בייחוד ישראל, ובמועדי בשבתות דיין משה שמפגין
 ראש־ עם להתייעצות להגיע לנכון מצא כאשר

 המפד״ל כלפי בשבת. שנערכה בטיסה הממשלה
 חילול על בשתיקה שעברה על ביקורת הוטחה
 חילול שימש רבין שבממשלת בעוד דיין, של השבת
 למשבר עילה 15האפ־ מטוס פני קבלת בטכס השבה

 של לשובו עד ימתינו המפד״ל, ששרי ייתכן ממשלתי,
 את להביע כדי בארצות־הברית מביקורו דיין

בפניו. מחאתם

טרה ש מי ת ה ר ק חו
ת צ ע מו ת ב מ שרו ר ן ־ה
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של הבדיקה מימצאי על המדינה מבקר דו״ח
 שהכיל ברמת־השרון, המקומית במועצה מישרדו
 בלקין, פסח ראש־המועצה על חריפה ביקורת

 מבקר־ לחקירת במקביל פסוק. סוף בבחינת אינו
 בפרשיות מישטרתית חקירה גם נפתחה המדינה
 וראשיה, המועצה עבודת עם הקשורות שונות

 לסיומה. הגיעה טרם זו וחקירה
 שנעשה בלקין, פסח של ההדחה ניסיון כישלון
 המשך את מבטיח אינו עדיין שעבר, .בשבוע
 הנוכחית. הקדנציה לסיום עד כהונתו

 את לסיים מאמצים עושה המישטרה
 מועד לפני עוד כרמת־השדון חקירותיה
 שהבחירות כדי המוניציפאליות, הכחירות

 ברור שיהיה אחרי ייערכו שם המקומיות
 פיהן שעל לתלונות יסוד אין או יש אם

החקירה. החלה

א הגיליון ב ה
 ביגלל יופיע, הזה״ ״העולם של

 שעות. 24 של באיחור שמחת-תורה,
 כ״ג הרביעי, ביום לאור ייצא הוא

 מצוי ויהיה באוקטובר, 5 בתשרי,
 בשעות תל-אביב ברחובות למכירה

 בשאר ואילו רביעי יום של הערב
 חמישי, יום למחרת, הארץ חלקי

באוקטובר. 6ה-

ל א ל ש  - ׳

שיר ת מכ ר בי ש  ל
ם ר ח ם דראי על ה

 רואים הדרוסלאפריקאיים אנשי־העסקים
 לארצם היסטורי סיכוי הישראלי כקשר
 המשותף, האירופי השוק אל לחדור

אותה. המחרים
 כמדינה ישראל, של מעמדה את לנצל מקווים הם

 מנמל שיגיעו סחורות לשווק כדי השוק, עם הקשורה
 בארץ. עיבוד אחרי לאירופה ושייוצאו לאילת דרבאן
 לחדור האלה אנשי־העסקים מקווים השני בשלב
 האמריקאי. לשוק גם זו בדרך
 בין נועד, ארליך, שימחה שר־האוצר, של מסעו

אלה. אפשרויות לפתה השאר,

 פריקה •א כדרום הציונית הפדרציה מנכ״ל
 דרום־—ישראל יחסי כי כאחרונה, ניבא

 ״משלב כגץ, מנחם ביוזמת יעברו, אפריקה
 נישואי־ של לשלב דיפלומטי ירח־דבש של

פוריים״. קבע

תייג הייצוא מכון מס
יץ ל מ י ר מג׳

 הישראלי הייצוא מכון של האופנה מרכז
 האופנאי של העסקתו את להפסיק עלול

 שעורך התצוגות על כאחראי מליץ ירי ג
 הנערכים האופנה שבועות כמיסגרת המרכז

ידו. על
 הדגמים בחירת על כה עד ממונה היה מליץ

 אולם התצוגות, ביום ועל אלה בתצוגות שיוצגו
 שעבר בחודש שנערך האחרון האופנה בשבוע

 יצרנים מצד תלונות האופנה במרכז נגדו התקבלו
ועיתונאים.

 שדגמיו־שלו מליץ, כי התלוננו יצרנים כמה
 שהשתתפו הכרות ארבע על־ידי הוצגו

 היפים דגמיהם את כהר לא בתצוגה,
בחירתו. על לערער יכלו לא וכי כיותר

 להיערך שעמדה ביגדי־ילדים של תצוגת־אופנה
 ילדים שכמה אחרי בוטלה האופנה שבוע במיסגרת
 שתיה מהם מנע מליץ כי האשימו והוריהם התעלפו,

 השרון. במלון ששרר הכבד בחום
 עיתונאית־ לביו מליץ בין תקרית נוספה אלה על

במיסדרונות אחריה רץ כשמליץ בכירה, אופנה

הלום  ינןר י
ת ץ יפר מ 3 ל אי

 נובמבר כחודש יצללו צוללנים מאות
 לשלות כמטרה אילת כמיפרץ הקרוב

 אלף 25 של כשווי יהלום ממעמקיו
 את למצוא שיצליח הצוללן ל״י.

 יערך המיכצע בפרס. בו יזכה היהלום
 לסרט הפירסום מסע כמיסגרת
 ״סרטי חכרת שמפיצה ״התהום״

 נכתב הסרט סיפור בארץ. מטלוך
 את שכתב הסופר כנצ׳לי, פיטר כידי

ה כצוללנים עוסק והוא ״מלתעות״
 טבועה. באונייה אוצר לגלות מנסים
מו• למים, מתחת כולו שצולם כפרט,

וב בינלאומיים כוכבים שורת פיעה ־
 ״מלתעות״. כוכב שאו, רוכרט ראשם

 יוזמנו הארץ רחבי מכל צוללנים
פי־ תחת שייערך כמיבצע להשתתף

 על־פי תא־צלילה. ובליווי רפואי קוח י
 לגלות צוללנים 250כ- ינסו ההערכה :

סגור. כיטטח לים שיוטל היהלום את

 מעליבים. בכינויי־גנאי אותה וכינה השרון מלון
 האופנה מרכז מנהלת עומדת אלה תלונות בעיקבות

 לא כי למליץ להודיע מטלון, יעל במכון־הייצוא,
 במיכתב־ המרכז. תצוגות את לביים עוד יוכל

 שמליץ לעיתונאית מטלון יעל ששיגרה התנצלות
 של לשון בכל מסתייגת ״אני :כתבה העליבה

 דיבורו, ומאופן מליץ של מהתנהגותו הסתייגות
חד־משמעי.״ באורח זאת לו והבהרתי

ר סו ח ס״ מ טי בכר
ב חניה י ב א ־ ל ח ב

 בחודש התלוננו בתל־אביב פרטיות מכוניות בעלי
 כרטיסי־חנייה ברכישת מתקשים הם כי החגים

 בעבר שעסקו רבים בנקים סניפי בעיר. חנייה לצורכי
 מכירתם, את הפסיקו כרטיסי־החנייה במכירת

 נוצר אלה כרטיסים המוכרים בקיוסקים ואילו
 המיועדים אלה של במייוחד בכרטיסים, מחסור

חנייה. שעת לחצי
 תל־אכיב, עיריית הגבירה כד־ככד

 הדו״חות רישום את פקחיה, באמצעות
 לחצה כשל וזאת כרטיסים, ללא חנייה על
 בעלת שהיא ״טלפרק״, הכרת של

 אלה כרטיסים של העולמי הפאטנט
 תמורת כישראל ובהפצתם בייצורם ועוסקת

אלה. ממכירות מההכנסה קבוע אחוז
 של בלתי־סדירה בהפצה מוסבר שנוצר המחסור

מהחגים. כתוצאה כרטיסי־החנייה,


