
 של זרוע ד בחרא רואים לבנון וממשלת
עצמו שצה״ל משימות לביצוע צה״ל,

ע שם צ מיב בנון: ה  בל
מהיי חוב ה !,אבן

 היה לא כלבנון צה״ל למיבצע הצופן שם
 השבוע שטען כפי ליטאני״, ״מיכצע

 השבועון גור. מרדכי רכ-אלוף הרמטכ״ל,
 למיגבלות כפור שאינו ״טיים״, האמריקאי

 שם בי השבוע גילה כישראל, הצנזורה
 הוא ללבנון הפלישה של הצופן
החוכמה״. ״אכן

ק1 ח ■סיר שווה צ

 האוטובוס בתוך שאירעו מהתפוצצויות כנראה
כדורים. מירי •לא

 שהתפוצצויות היתה הראשונה ההנחה
 כידי רימוני־יד מהטלת נגרמו אלה

 מסתבר עתה האוטובוס. תוף אל המחבלים
 חגורות־נפץ פיצוץ של תוצאה היו הן בי

 צויידו הם מהמחבלים. חלק שחגרו
 להתאבד שיובלו כדי אלה בחגורות

 תפיסה. סף על יעמדו אם
 הדמים, באוטובוס הניצולים של מסקר אולם

 מסתבר פצועים, כשהם ממנו להיחלץ שהצליחו
 רחוק, מטווח שנורו מכדורים נפגע מהם ניכר שחלק
 בידי — קרוב מטווח ולא לאוטובוס, מחוץ

האוטובוס. שבתוך המחבלים

ת גנ פ ח ה ל כו  ש
ת רו ד ת ס ה ו ה ־ אי ב מ ב

תו ת מועמדו או שי לנ
 ראש- של מועמדו שווה, יצחק הד״ר

 בנראה יודיע המדינה, לנשיאות הממשלה
לנשיאות. מועמדותו הסרת על השבוע עוד

 ראש־הממשלה עם נפגש השבוע בתחילת שרק שווה,
 מועמדותו, המשך על עומד הוא כי והודיע
 מצד לחצים עליו שהופעלו אחרי זה בצעד ינקוט

 שהסרת לו להבהיר כדי ראש־הממשלה מקורבי
 וכישלון ביזיון ממנו ותמנע בגין על תקל מועמדותו

 מועמדו. הכשלת בעקבות אישי
 לרוץ מהתעקשותו שווה הד״ר בו יחזור אומנם אם

 בו לחזור ישתכנע נבון שיצחק ספק אין לנשיאות,
 כזה במקרה לנשיאות. שלו מועמדותו להצגת ויסכים

 ד״ש לע״מ, חרות, סיעות מועמד להיות נבון עשוי
 את ולהותיר האופוזיציה בקולות לזכות והמפד״ל,
 רימלט. אלימלך בד״ר בתמיכתם בודדים הליברלים

 יסיר כזה מצב יווצר שאם לוודאי קרוב
 יהיה ואז מועמדותו את רימדט הד״ר גם

 שיזכה לנשיאות, היחיד המועמד נכון
הכנסת. חברי בל של כללית בתמיכה

 מטעם כח״כ במקומו יבוא כנשיא, נבון ייבחר אם
 המכהן כ״ץ, אברהם נחל־עוז, קיבוץ איש המערך

 העבודה. מיפלגת של האירגון מחלקת כיו״ר כיום
 כאחד נחשב המיפלגה, בשמי עולה כוכב הוא כ״ץ

 כ״פנחם מקורביו בפי ומוגדר בעתיד ממנהיגיה
השמונים.״ שנות של ספיר

נוצרי״ ל ״מימש
ם קו מ של ב צבא■ מימ

 הקמת על חדאד״ ״מייג׳ר של הודעתו
 אלא אינה כדרום־לכנון לבנוני מומשל
ישראלי. צבאי מימשל להקים מוסווה ניסיון
 שהעמיד אחרי לבנון מצבא שהודח הנוצרי, הקצין

 מרותו את להטיל מתכות ישראל, לרשות עצמו את
 הרוב את המהווה המוסלמית־השיעית, האוכלוסיה על

 הרצח מעשי מאז לליטאני. שמדרום באיזור הגדול
 כיבוש בעיקבות זה, באיזור הנוצרים של והביזה
 כלפי השיעים שינאת גברה צה״ל, בידי השטח
 זו שינאה לבטא יעז לא איש אך ואנשיו, חדאד

 בשטח. צה״ל כוחות מצויים עוד כל
האו״ם בוהות המקומית, האוכלוסיה

ה פס הקו ה״ ״ תול הב
ל הגיעה א ר ש לי

מתשלו מישרד־׳התיקשורת הכנסות
 עלולות שיחות־טלפון עכור מים

 בתוצאה ניכרת, כמידה כעתיד לרדת
 הכהו־ ,*הקופסה של לארץ מייכואה

 כקופסת כמוכן איננו המדובר לה״.
אלקטרו במיתקן אלא הקרן־הקיימת

 כארצות- כעיקר הנפוץ חוקי כלתי ני
למכ זה מיתקן בשמחכרים הכרית.

 לבטל ניתן המנוי, של הטלפון שיר
במר המונה פעימות את באמצעותו

נר מכך כתוצאה הטלפונים. כזיית
 ארוכות שיחות המנוי כחשבון שמות

 רגילות. כשיחות לחוץ־לארץ ושיחות
 את להפיץ מכריחים החלד לאחרונה
 מבקשים כשהם כישראל, גס המיתקן
 מיתקן התקנת ל״י. 5000כ- תמורתו

 והעבריין החוק על עבירה מהווה כזה
 להחזיק זכותו את לאבד עלול שייתפס

כביתו. מבשיר־טלפץ

 ככל תתמשך הלבנון מדרום צה״ל נסיגת
 לפי לה שהוקצבו לשבועיים מעבר הרבה הנראה

 יישאר צה״ל השבוע. שפורסמו הרשמיות התחזיות
 האו״ם של החירום כוח שכל אחרי גם לבנון בדרום

 בנסיגה העיכוב עמדותיו. את ויתפוס לאיזור יגיע
 באיזור, הכפריים בתי את לשקם ברצון יוסבר

 ובהרעשות, בהפצצות ביותר חמורה בצורה שנפגעו
 לכפריהם עתה החוזרים הפליטים לרבבות ולאפשר

 למישפחותיהם. קורת־גג למצוא
שר על־ידי שאושרה השיקום, תוכנית

 כמעט, ולוא לתקן, מיועדת ביטחון, ה
 פלישת שגרמה העצום ההסברתי הנזק את

 העולמית הקהל כדעת לישראל צה״ל
 כפי נקי״, מצפון עם הכיתה ״וללכת
לצודד . אחד זאת שהגדיר

 טרומיים בתים ההרוסים ככפרים יוצבו זה
 כשיפוץ יועסקו המקומיים והעובדים

 מדינת• חשבון על הכתים־הניתנים־לתיקץ
 עשוי השיקום מיכצע כי מעריכים ישראל.

 מיליוני עשרות של כסכומים להסתכם
 כדרום המילחמה סחיר את שיעלו ל״י,

 הלירות מיליון 500ל- מעבר כהרבה הלבנון
כה. עד עלתה שהיא

 להורביץ: וייצמין

״ ״שק ת; ח ת ב
 לשיא הגיעו בממשלה השרים בין העכורים היחסים

 מנחם לראש־הממשלה שנערכה בקבלודהפנים חדש
 ממסעו שובו בעת האחרון, השישי ביום בגין

 לנמל־התעופה שבאו הממשלה שרי לארצות־יהברית.
 אירעה שבו החשובים, האורחים באולם לבגין המתינו
 התעשייה־ שר לבין וייצמן עזר שר־הביטחון בין תקרית

 הורביץ. יגאל המיסחר־תיירות,
 כשלום, הורכיץ של פניו את קידם וייצמן

 לו. השיב ולא ממנו התעלם הורכיץ אכל
 הסכר ביקש בכך, שהבחין וייצמן

 לי אומר לא אתה ״מדוע :מהורביץ
 כבל שבאה הורכיץ, של תשובתו ץ״ שלום

 מהצעתו רוחו מורת את לבטא הנראה
 להרכיב בוקר, כאותו שפורסמה וייצמן, של

 :היתה לאומית״, שלום ״ממשלת
 שלום.״ לך מגיע לא ״היום

 : כמילים הוויכוח את סיכם עזר
כתחת!״ שק ״אז

 בעת לוושינגטון, נסיעתו לפני כשבוע מכבר, לא
 בצורה וייצמן התבטא בהתפטרות, לראשונה שאיים
 לעברו כשהעיר דיין, משה שר־החוץ כלפי דומה

!״לתחת לי שייכנס — הזה ״העיוור :שרים בנוכחות

■ יוחר הרג מ

1 האוטובוס באסון
 לחקור שמונו והמישטרתי, הצבאי החקירה, צוותי שני
 בנוסעי הטבח נערך שבה השחורה, השבת אירועי את

 מלעסוק נימנעו החוף, בכביש הדמים אוטובוס
 נפגעו ממי הפרשה: של ביותר המעיקה בסוגיה

 בתוך המחבלים מירי — החטוף האוטובוס נוסעי
 תוך אל שירו והאזרחים, השוטרים מירי או האוטובוס
 ליד המכוניות, עיר מול שנעצר אחרי האוטובוס

 החוף. בכביש הקאונטרי־קלאב, צומת
 שרופות היו האוטובוס בתוך ההרוגים גוויות מרבית

 ניתן לא המוות שלאחר בבדיקה שגם כך חרוכות, או
נהרגו חלקם נפגעו. ירי מאיזה בבירור לקבוע היה

 במאי, האחד הפועלים, חג לרגל ענקי פועלים מצעד
 הפעם זו בתל־אביב. ההסתדרות מטעם השנה ייערך

 מארגנת שההסתדרות רבות שנים מזה הראשונה
 מצעדי נערכו כלל בדרך ביוזמתה. כזה מצעד
 שקיימו פועלים, מיפלגות ביוזמת במאי האחד

נפרדים. מצעדים
 ייערך ההסתדרות בחסות הכללי המצעד
למדינה, השלדטים חגיגות לרגל לכאורה

 י׳0ו0ר. על ..המרגל
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 לוץ, הסוס״ז על (״המרגל וולפגאנג

 מרגל רכות שנים כמשך שהיה מי
 כעל של ככיסוי כקאהיד, ישראלי

 נאסר ונתפס, לרכיכה, בית-ספר
 כעיסקת המצרים על-ידי ושוחרר
 ששת־־ימים, מילהמת אחרי חליפין
 לוץ, לישראל. ולעדות לשוב מבקש

כמרגל הרסתקותיו את שפירסס

 אחרי ■ו־ואזרהייש *סייע !׳\*> :/׳ס
 עובד מהארץ, ירד הוא אשתו מות
כל-בו בחנות לכלי-דייג — — כ .כיום

״ י ו שבגרמניה. נקפורט■
 ידידיו כפני לוץ ■הביע לאחרונה

 כתנאי ולעלות, לשוב מישאלה כארץ
בארץ. מחדש ■בקליטתו ילד שיסייעו

 הפגנת-כוח להיות נועד .׳הוא למעשה אודם
הליכוד. ממשלת מול ההסתדרות של

 גבי על נייד הישגים מסר גם יוצג השנה במצעד
העדלאידע. לתהלוכות בדומה משאיות,

■בגינו הקוני!׳□

ד ג בגין ו
 קבוצת־ ובראשן בלתי־מיפלגתיות, קבוצות כמה

 לראש־הממשלה, המיכתב את שכתבה הקצינים
 אחרת, לציונות והתנועה עכשיו״ ״שלום קבוצת

 ,18.30 בשעה הקרובה, בשבת לקיים עומדות
 בתל־אביב. ישראל ■מלכי בכיכר גדולה עצרת־הזדהזת

 בלתי־מיפלגתיים, אנשים ינאמו כעצרת
כציבור. ידועים •טאינם

ר איך כ מ נ
לבוחרים* הליכוד

 מכירת שיטות על מאחרי־הקלעים סודות
 האחרונות ככחירות המחרים לקהל הליכוד
 מסוגו ראשון חדש, בספר יפורסמו לכנסת,

 בקרוב. להופיע העומד כישראל,
 והשדרן השחקן בידי נכתב הליכוד, מכירת הספר
 הבחירות במערכת ממונה שהיה אנסקי, אלכם

 הטלוויזיוניים התעמולה סרטי הפקת על האחרונה
 כל את אומנם מכסה אינו הספר הליכוד. של

 בבחירות הליכוד של והפירסומת התעמולה מסע
 בגין, למנחם חדשה תדמית ליצירת המאמצים ואת
 לבוחרים הליכוד מכירת של הצד את רק אלא

 כולל הוא אולם הטלוויזיוני, המדיום באמצעות
 התנהגותם על וגילוים רבים פיקאנטיים פרטים

תקופה. באותה הליכוד ראשי של
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