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לעשרות לילי מקום־מיפגש הפכה האחרונות

תוגונזיף
שו קציני□ שפר

 רשת מפעילה בוושינגטון הישראלית השגרירות
 קארטר. ג׳ימי הברית, ארצות לנשיא התנגדות של

 כאשר בלוס־אנג׳לס נעשה האחרון הניסיון
 במחיר חגיגית, ארוחת־ערב ערך קליפורניה מושל

 האורח. לנשיא הכרטיס, דולאר 100
 אחת כעצה המקומי, היהודי המימסד

 להכשיל כדי הכל עשה השגרירות, עם
 טלפוניות שיחות נכשל. אך האירוע, את

 כמאים, כוכבים, עם נערכו אישיות
 שונים ואישי־כלכלה תסריטאים

 מלהשתתף להניאם כדי מקליפורניה,
 העלו לא אולם הנשיא, לכבוד כארוחה
ממשיות. תוצאות

 לסעוד שבאו המרכזית, היחידה ואנשי שוטרים
 המיסעדה פעלה שנים במשך עבודתם. בשעות בה
 לא אף נקנסו שבעליה מבלי ביממה, שעות 24

 והבעלים ההנהלה, התחלפה באחרונה אחת. פעם
 כסף. אין חינם שוטרים להאכיל סירבו החדשים

בחודש. כעשרה של בקצב דו״חות סופגים הם עתה

יבוא יותר
ת מכוניות שו שומ מ

ר חוזרים אוזי תז חיל ד
 חיל־האוויר, מפקד של פרישתו עם

 עומדים מתפקידו, פלד, בנימין האלוף
 שפרשו רכים קצינים החיל לשורות לחזור

 כתקופת כחיל־האוויר משירות־הקכע
פלד. של כהונתו

 יחסי־האנוש היו אלה קצינים של לעזיבתם הסיבות
 היה פלד שבני בעת בחיל ששררו המעורערים

 את שנטשו מהקצינים רבים הגישו עתה מפקדו.
מחדש. אליו להתגייס בקשות חיל־ד,אוויר

ת ר ב ת חו מני ה לאו נגנז
 שמזאלי, אליעזר מישרד־החינוך, מנכ״ל
 אני ״מה ׳החוכרת את לגנוז הורה

 שהוצאה ישראל״, על לדעת מוכרח
מישרדו. של הפדגוגית המזכירות על־־ידי
 שהיא החוברת, הוצאת על כלל ידע לא שמואלי

 נשלחה ואשר לאומני־קיצוני, תוכן בעלת
 אבנרי שאורי אחרי גדולות. בכמויות לבתי־הספר

 השבוע הודיע אליה, תשומת־ליבו את העיר
 לאלתר. הפצתה את להפסיק הורה כי לאבנרי

 בתי־ספר, מנהלי כמה החליטו קודם־לכן כבר
לפח. החוברת את להשליך עצמם, דעת על

ר דן תי ד ■חוור פ ר ש מ  ל
ה ל ש מ מ ה ש־ א ר

 פתיר, דן לשעבר, ראש־הממשלה מישרד דובר
 בשידורי החדשות חטיבת כמנהל במיכרז שזכה

 החדש, לתפקידו כניסתו לפני לחופשה ויצא ישראל
 מישרד כדובר לתפקידו הנראה ככל יחזור

 ביקש בגין מנחם זמני. באופן ראש־הממשלה
 בבריטניה. הממלכתי לביקורו אליו שיתלווה מפתיר
 כדובר לשמש יתבקש פתיר כי נראה

 ,197א אפריל לחודש עד ד ד מיש ה
 ״ידיעות של המדיני שהכתב כעת

 יוכל נקדימדן, שלמה אחרונות״,
זה. מינוי עצמו על ולקבל להשתחרר

ל1■ נחמיא□ סמי ה
ה שירות ר ט עז ר י ב

 מישטרת של לשעבר קצין־ה,מודיעין
 לעכור עומד נהמיאס, סמי ישראל,

 לא־מככר דחה נחמלאם הפרטי. לשוק
ב בעורך־תוכניות להשתלב הצעה
 יקבל הוא בי נראה זאת לעומת רדיו.

חד חכרה של אירגונה את עצמו על
 עזרה שירותי לציבור שתציע שה,

 השאר כין שונים. כתחומים ראשונה
 שירות גם להקים החכרה מתכוונת

 להזעיקו יוכלו שאזרחים פרטי כבאים
 עזרה שירותי וכן שריפות, לכיבוי

רפואית. ראשונה

א פ  ירוץ קרייומו קו
ה מ שי  ■ריבה בר

ך ר ע מ * ל
 עורך קרייזמן, קובא גבעתיים, עיריית ראש

 בעירו, וד״ש הליכוד אנשי עם גישושים באחרונה
 בבחירות — לתמוך יסכימו אם לברר במטרה

 בראשה. יעמוד שהוא ברשימה — העיר לראשות
 ברשימה לרוץ כוונתו על הודיע כבר קרייזמן
 שסניף אחרי העיר, לראשות בבחירות פרטית

 יעמוד לא כי החליט בגיבעתיים העבודה מיפלגת
 בעיר. המערך רשימת בראש
 מתנגדי כל את ללכד קרייזמן מנסה עתה

 את להוציא כמטרה סביבו, כעיר המערך
 הנחשבת כעיר המערך מידי השילטון

כמיבצרו.

סין שסוע  מקפרי
•דירות 1750־3

 שבועות שלושה בעוד פותחת כנף חברת־ד,תעופה
 הטיסה מחיר ולרודוס. לקפריסין קבוע טיסות קו

 ומשך לירות 999 יהיה לקפריסין הלוך־ושוב
 לרודוס הטיסה מחיר דקות. 45 משדה־דב הטיסה

 ורבע. שעות שתי הטיסה ומשך לירות 1450 יהיה
 כמלץ חדר נוסע לבל תספק גם החכרה

 כולל ליום, תלר 7 של כמחיר טוב
 יעלה בקפריסין שבוע ארוחת־כוקר.

 1750 וארוחת־כוקר, המלון כולל לישראלי,
 כאיזורי מלונות תציע החכרה לירות.
קפריסין. כהרי הסקי
 1000 הוא גם כיום לאילת וזלוך־ושוב טיסה מחיר

 לאדם, לירות 500כ־ עולה במלון יום אך לירות,
ברודוס. או בקפריסין מאשר פי־חמישה

ה צפויה ש ח כ ה
— ת כני תו החנינה ל

 לא כי להצהיר עומדים מישרד־המישפטים חוגי
 גל את למנוע כדי וזאת כללית חנינה תהיה

 נובע מישפטנים, לדעת אשר, האחרון הפשיעה
 החנינה. על מהשמועות

 הממשלה כנראה תאשר זאת למרות
 הקרוב, החנוכה כחג עוד החנינה את
 ׳השלושים חגיגות ייפתחו עת

רישמי. כאופן
 החנינה עניין כי טוענים המישפטים מישרד אנשי

 החנינה, לפני לשקר מותר שבו פיחות, כמו הוא
נזקים. לגרום שלא כדי

ת סו דווו קנ ע ס פי  ל
קו הפסי  ש

ד ח ש שוטרים ל
 שהוטלו החמורים האיסורים כעיקכות
 לסעוד שנהגו אנשי-מישטרה על לאחרונה

 סימלי, תשלום תמורת או חינם,
השלימו וכתמורה תל-אכיכיות כמיסערות

 בירורים עתה נערכים והתחבורה האוצר במישרדי
 לארץ לייבא רכב ליבואני להתיר האפשרות בדבר

 לייבא מותר היה כה עד משומשות. מכוניות
 אחרי רק זאת וגם חדישות, מכוניות רק לארץ

 ואת המכונית סוג את בדק התחבורה שמישרד
 בטיחותי. אישור להן והוציא החברה
 מכוניות ייבוא להתיר היא המגמה עתה,

 שנים, ארבע עד שלוש כנות משומשות
 עליהן והמכסים המיסים את ולהוריד
כהתאם.

 תעבור משומשות, מכוניות יבוא יותר כאשר גם
 המורשים, המכונים באחד בדיקה מהן אחת כל

 הבטיחות תקני על עונה היא אם לדעת כדי
שלה. הרישוי בדיקת על נוסף בארץ, הנהוגים

ר הופיע פ עד ס
ע צ פ שו פי אדי פוג

אחרי כישראל שהתחולל למה כדומה

שעלי ההקלטה סירטי כל את גבוה,
 שהתנהלו השיחות את הקליט הם
מ החל באלחוט, החטוף המטוס עם
 התיש־ כל חטיפתו. אחרי קצר זמן

 2 כס־ כספר מתפרסמות האלה דורות
לואן.
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■ יך1ס ב אפי  תל־
ר או דו. ב שי שפחיי די

 שסביבה בירושלים, שמח אור ישיבת
 בעיקר החוזרים־בתשובה, של הגדול החוג מתרכז
 בתל־אביב. סניף לפתוח עומדת הבוהמה, אנשי מקרב
 הירושלמית, לישיבה הפונים ריבוי כשל

 92 רוטשילד כשדרות סניף הישיכה תקים
 החדשים הפונים את שירכז כתל־אכיב,

תל־אכיכ. מאזור לישיכה

ך פ ה מ ה ה ס ס הי א
—

ת פ לו ה א פ רו אי
 בסך מיידי גירעון גרם הזר המטבע על הפיקוח ביטול

 מכבי של הכדורסל קבוצת בקופת ל״י מיליון 2
אירופה. אלופת תל־אביב,

 ■מבדורסלניה לחלק ׳משלמת תל-אכיב מככי
 עליית הדולר. לשער הצמודה משכורת

 לשבר ההוצאות את תגדיל הדולר •שער
אחוזים. 50ככ־ השחקנים

 הגמר במישחקי רק מכבי תשחק שהשנה העובדה
 בשלב תתמודד ולא לאלופות, אירופה בגביע

 ההכנסות את ממילא הקטינה המוקדמים, המישחקים
בהנהלת השנה. הקבוצה ממישחקי לאגודה הצפויות

ח רר?יד.3ה די ת- ח י דיי, י• ז• ?זתד•■ מ <י יייי״יי *--


