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״״..רגאי
שלשלו.

 גריגייע החליט* לבן־נתן המקורבים חוגים לדיברי
 שידי תמיכה יפסיד שהוא שידע משום משלו, להיפטר

כדוברו. יעבוד זה אם שלו, של עיתונרלשעבר

שבון על נסע מי ח
ר כי ה מז ל ש מ מ ? ה

ל א ר ש בי

 מזכיר של נסיעתו את אופפת תעלומה
 לארצות־הברית. נאור, אריה הממשלה,

 שלושה למשך לשם כזמנו נסע נאור
 מטעם לעצמו, שסידר כשליחות שבועות,
 לוהמיס למצוא כדי ,30ה־ להגינות הוועדה
המחתרות. כמיצעד לצעוד •טיכואו יהודיים

 נאור של ומאמציו המחתרות, מיצעד בוטל בינתיים
 קיבל השבוע לשווא. היו שיצעדו לוחמים למצוא
 ההוצאות פירוט את אדמון, דויד ,30ה־ חגיגות מנהל

 נאור. נסיעת מופיעה לא ושם החגיגות, ועדת של
 של נסיעתו כי נמסר ראש־הממשלה ממישרד גם

המישרד. חשבון על היתה לא הממשלה מזכיר
ז

פיגועי□ צפויים
ם די מ מ חמורים ב

 את להגביר החליטה אש״ף הנהגת
 להוכיח כדי הזירות, בכל פעולות־הפיגוע

 לא כי ולישראל למצריים לארצות־הכרית,
 ממנה. להתעלם ניתן

 להזכיר ועלולים חמורים, יהיו הפיגועים
 הפעולה של ביותר הקשים הימים את

העויינת. החבלנית

בגין עוזרי
ה עד פיקחו גנ פ ה ה

 הטלוויזיה של החדשות מחלקת בחוגי
 דובר של פיקוחו על התמרמרות הובעה

 גקדימון, (״נקדי״* שלמה ראש־הממשלה,
 בטוח״ ״שלום הפגנת את שצילם הצוות על

 הראה נקדימון האחרונה. השבת במוצאי
 ניצב כשהוא ,השידוד, זמן בכל נוכחות
 ולפי וצוותו, עזרן חנן הכתב מאחורי
 ביים ״ממש הוא הנוכחים, אחד הגדרת

השידור״. את
 בגין, של ראש־לישכתו גם נכח שבמקום למרות
 מסויים במרחק לעמוד קדישאי הקפיד קדישאי, יחיאל

המצלם. הצוות מן

 להשתקע עומדת ברברה הצרפתיה הזמרת
לפחות. שנה של לתקופה כישראל,

השאר ובין בארץ, ברברה היתד. אחדים שבועות לפני

ט ר ס ל ה  ע
צונזר ר״ 3 ס ה,!או

 ישודר ה״אוסקר״ פרסי חלוקת טקם
מצונ בצורה הישראלית בטלוויזיה

 — העולם את שהסעיר הקטע זרת.
 רדגרייב ואנסה השחקנית של נאומה

 שהפגינו הציוניים״ ״הכיריונים נגד
 מתוכו. הושמט — נגדה

 אלא בארץ, בוצעה לא הצנזורה
בהוליווד.

 אייזנברג אברהם אל־אל דייל של בביתם ביקרה היא
 השניים העתיקה. שביפו ואן־אסל, אריק והדקורטור

 לביתם. הסמוכה וחצי 13 גלריה בעלי חם
 לשכור תוכל היא אם השניים אצל התעניינה ברברה

 הגיע והשבוע ארוכה, לתקופה הבית את מהם
 שכר־ לגבי פרטים מבקשת היא בו מיכתב ממנה

 כחודשיים, בעוד לארץ תבוא כי ומודיעה חדירה,
תמימה. שנה למשך

 נסיעתו את מימן פרטי שגורם האפשרות נחקרת עתה
בילבד. תירוץ היה הלוחמים חיפוש ובי נאור, של

עמד יודח ה מו ד בו ע ה
ה לעיריית פ חי

 להדיח עומדים בחיפה במיפלגת־העבודה
 העיר, לראשות המיפלגה מועמד את

 תחתיו ולמנות ממועמדותו, גוראל, אריה
 צייזל, ירוחם הנוכחי, ראש-העיר את
בלאושטיין. יוסף סגנו, את או

 אלמוגי, יוסף עומד גוראל להדחת היוזמה מאחרי
 היה גוראל אגמי. אורי המחוז, מזכיר אליו והצטרף

 שר־ היה שאלמוגי בעת מישרד־העבודה מנכ״ל
 עלולות גוראל ״נגד כי טוענים השניים העבודה.
 לתבוסת שיביאו הבחירות, במערכת טענות להישמע
העבודה.״ מיפלגת

ת ב טי ״לעם״ ח
א ג ל ל פ ת ת
 על האהרץ, בשבוע הפירסומים, למרות
 שבליכוד, ״לעם״ בחטיבת הצפוי פילוג
 זו, חטיבה תישאר דבר של בסופו כי נראה

מלוכדת. השטח, פני עד לפחות
 מנחם ראש־הממשלה, בין השבוע שהיו במגעים

 שר־הבריאות ב״לעם״, העצמאי המרכז ראש לבין בגין,
 איום כי דעתו את שוסטק הביע שוסטק, אליעזר
 לא זחטיבתו הוא וכי חוסל, ב״לעם״ הפילוג
לחרות. יצטרפו

 זועם תמיר
רובינשטיין על

 אמנון ח״כ על רותח תמיר שמואל שר־המישפטים
 שפירסם מאמר בגלל ד״ש, בצמרת עמיתו רובינשטיין,

 תמיר. על־ידי המוצע חוק־המיפלגות, נגד הארץ
 חתום, היה שלא שהמאמר, יודע תמיר
רובינשטיין. בידי נכתב

מונדה ה ר ת כ א הו ל כ ב

ע ירון ב  ת
1ראי! לגנוז

 ברשות־השידור, ממשלת־בגין של החדש הקומיסאר
 מתוך קטעים לגנח תבע ירון, ראובן הפרופסור

 אורי אחרונות, ידיעות כתב עימו שערך הראיון
 הקיצוני. הימין איש הוא שגם פורת,

 להיענות העיתון מערכת סירבה כאשר
 להפעיל הפרופסור ניסה לדרישה,

כבדים. לחצים

ר ט ד א רעשוי ס ב דו של ה
 עורך־הדץ הודיע לשר־הביטחון במיכתב

 כי זיכרוני, אמנון טוויל, המונדה של
 בכלא הוכתה מרמאללה העיתונאית

 מיטתה על אותה שדחף קצין־חוקר, על־ידי
 סטירות־להי. עליה והנחית

 בעלה עם להתראות רמונדה הורשתה לא השבוע עד
 כלשהו. חומר־קריאה לקבל או ילדיה, וחמשת

 בירושלים. בבית־המעצר מוחלט, בבידוד מוחזקת היא
לפי בעולם. הדים הפרשה מכה בינתיים

י צ ״ * צ ך ר ע מ ׳ ל

 תל-אביב עיריית ראש של המודח דוברו
 שפירא, עמיקם להט, ״) (״צ׳יצ׳ שלמה
 לראשות המערך ממועמד הצעה קיבל

 דובר לשמש בן־נתן, (״ארתור״* אשר העיר,
שלו. הבחירות מטה

בחופשה־מאונס, עתה הנמצא לשפירא, הגיעה ההצעה

§|1ח* !ויאטו
ה ד בו ה ע ט מו ל

 ל* הציע פלאטו־ישדץ שמואל ח״כ
 רב-אדוף צה״ל, של הפורש רמטכ״ל

 לעכור גור, מרדכי(״מוטה״* (מיל.)
עבורו.

 לקבל עומד הוא פלאטו־שרון, לדיברי
 הארץ, בדרום נפט לחיפוש זיכיונות

 מנהל תפקיד את למוטה מייעד והוא
 פלאטו־שרון יקים שאותה החברה,

הנפט. חיפושי לצורך


