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ד בגין ג נבון נ

 שנשיא־ על־כך זועם בגין מנחם ראש־חממשלד.
 שר־החוץ את אליו הזמין נבון, יצחק המדינה,

ואנס. סיירוס האמריקאי
 הידוע אדיו, המקורבים מאחד ביקש בגין

 מורת־רוה להביע נכון, שד איימי בידיד
 בעניינים ״התערבותו על הנשיא, כפני

טיהורים.״ מדיניים

גוש־אמוני□

ר-------- ן ק
 ;; סירב אך הסוכנות, י1על־י כולה מסומנת אמרושהקרן

סודית. שהיא בטענה עליה פרטים למסגד

ת ד חקירו ר נג כי ב
״0^"0״0 י י ! ע """"""

 5נגד חקירה נערכה ירושלים, מישטרת הכחשות למרוזז
 בבירה. קרקעות בעניין' ביותר, בכיר ממשלתי פקיד

 הגיעו שדמישטרה לאהר נפתחה החקירה
 פקיד, אותו שעורך עיסקות עד ידיעות
 תפקידו, כמיסגרת ירושלים כענייני העוסק

 שיש ככירה, הגדולות הכנסיות אהת עם
רכות. אדמות דה

ס ר טו ס בנ
 שיסעו חכרי־כנסת 41 על ידוע בינתיים

 שנסעו או לחוץ־לארץ, הכנסת פגרת כעת
ככר.

 וחכרי־כנסת מאחר סופי, אינו זה מספר
 קיימת כי שלהם לסיעות הודיעו נוספים

 שלהם הנסיעה כי אם יסעו, שהם אפשרות
בטוחה. לא עדיין

ד ר אבן בל* ב
 כיושב־ראש מתפקידו להתפטר עומד אבן אבא ח״כ

 מיפלגת־ לראשי על־כך מסר אבן ברל. בית הנהלת
 שיגביר עבולו, אחר תפקיד ליצור וביקש העבודה,

המיפלגה. בעבודת מעורבותו את

ן ! ן ן !
1 מעבודות שלהם יצויינו:הרווחים שפו טופס, למלא
 ) עתה כלל. לו לדווח שלא תחליטו העובדים' אלה.

זה. בעניין מישפטי־מיבחן כמה לערוך עבאדי׳ מתכוון

שוו׳ כני ■רוץ בנ
לעירייה

 אנשיו מצד ואיומים נסיונות־שיכנוע למרות
 מי כנכנישתי, מירון החליט קודק, טדי שד

 ראש כסגן מתפקידו השבוע שהתפטר
 עצמאית כריטימה לרוץ עיריית־ירושדים,

לעיריה. ככחירות
 אלא לראשות־העיר, במירוץ ישתתף לא בנבנישתי

למועצה. רק

ש: ר דרו ב ת דו כנו סו ל
 והסוכנות הציוני הוועדיהפועל יושכיידאש
 כימים מחפש דולצ׳ץ, אריה היהודית,

 יצחק הסוכנות שדובר לאחר דובר, אלה
 מתפקידו, התפטר פיינכרג (״איציק״)

 לשליחות הקרובים כימים ויוצא
 כאמריקה. סוכנותית

 עוזרו, על־ידי לדולצ׳ין שהוצעו מועמדים כמה
על־ידו. נדחו רגר, יצחק העיתונאי

צה״ל, לכוחות ככוח-הנשק
 ככוח להוריד הוראה שתינתן כמיקרה

הגוש. שד התנחלויות
 של מסויימת לכוונה מתייחסות אינן אלה תוכניות

 וטובות כלליות הן מסויים. לתאריך או הממשלה,
עת. לכל

הו ה מציע אלי דג פ מי
 לאחרונה ערך מד״ש, אליהו יוסף החדש־יחסית, הח״כ
 סיעה לבנין הציע שבד. דאש־הממשלה, עם שיחה
 שתישאר ח״כים, חמישה בת ד״ש, מפורשי חדשה

 בד״ש. פילוג של במיקרה בקואליציה
 את לסיעה להביא מסוגל הוא בי טען אליהו

 ושני אדגברלי מרדכי ח״כ יגורי, אסך ח״ב
 ודרש ד״ש, של הדרוזים חכרי־הכנסת

 שד-הרוותה-לעצמו, של תפקיד זאת תמורת
ליגורי. וסגן־שד

ה מ ל ש <ין־חמיר<-3 ה
 מההתקרבות דאגה הוכעה חרות כהוגי

 מנחם המיפלגה, מנהיג כץ הפיתאומית
תמיר. שמואל שר-המישפטים, לבין כגין,
 כי בגין אל מהמקורבים כמה טוענים זאת, לעומת

 של תוצאה הם לתמיר בגין בין החדשים היחסים
 הם וכי ראש־הממשלה, נוקט שבה מסוייימת טקטיקה
בקרוב. יסתיימו בוודאי

שערוריה
ר אווי ה ל־ חי ב

 כימים מעסיקה גדולה פלילית שערוריה
 כאחד קשורה היא חיל-האוויר. את אלה

קצץ החיל, טייסי
לו. ומחוצה בחיל-האוויר ידועה ודמות

ט שלי ה־ ד ד ג *דין נ
 להתפטר עומד דדדשליט (״ממי״) מאיר

ד״ש. כגיזכר מתפקידו
 גלוי קרע היה ולא מד״ש פורש אינו אמנם דה־שליט

 אכזבה הביע לאחרונה אך ידיו, ייגאל לביו בינו
 שנשארו האחרונים כאחד ידוע היה דה־שליט מידין.
התנועה. במינהלת לידין נאמנים עדיין

ח סרן די 0113103 סנ
ח קיימת היהודית בסוכנות  את המכסה סודית, ק
 בחו׳׳ל. הסוכנות שליחי של הרפואיות ההוצאות

 זאת שמסר הראל, יוסי הסוכנות, דובר ממלא־מקום
)17 עמוד (ראה דולצ׳ין של האולקוס פרשת בעיקבות

ש רונה בן־נתן רו פ ל
 המערך מועמד כן־נתן, (״ארתור״) אשר

 לפני ביקש תל־אביב, עיריית לראשות
 רב בקושי ורק להתפטר, אחדים שבועות

זה. מצעד להניאו פרם שימעון הצליח
 סקר־דעת־קהל נמסר שלבן־נתן לאחר אירע הדבר

 מתחרהו, כי לו הראה ואשר שלו, המטה שהזמין
הראשון. בסיבוב אותו יביס להט, ״),(״צ׳יצ שלמה

ר תי פ
חון ט הבי ד- ר ש מי ז■ ל

 אחד פתיר, לדן הציע וייצמן, עזר שר־הביסחון,
 תפקיד את הסברה, לענייני ראש־הממשלה מיועצי

 המישרד. ודובר במישרד־הביטחון ההסברה על הממונה
לוייצמן. תשוכה נתן לא עדיין פתיר

מישפטי־מץבחן

 עכאדי, שלמה רשות־השידור, סמנכ״ל
 הרשות מעוכרי כמה לדין להכיא מתבונן

 ביצוע כאשמת המישמעתי, כית־הדין כפני
אישור. ללא פרטיות עכודות

פרטיות בעבודות העוסקים העובדים מכל דרש עבאדי

באיי! ון ג
ף ת ת ש באירועי ת

עפשיו״ ..שלו□
 כאייז ג׳ון !האמריקאית הזמרת

 הקונצרט מהכנסות מחצית תתרום
 כסיני אשר מביעות שייערך שלה,

עכ ״שלום לתנועת באוגוסט, צ3ב-
 תערוך הקונצרט יום למחרת שיו״.

 ,המונית קבלת-פנים עכשיו״ ,,שלום
ישר אמנים ישתתפו שכה לכאייז,

ה ורעיונות שירתה מאוהדי אלים,
שלום.
 השיג לכך הזמרת הסכמת את
 הישראלי מסיק־הסרטים מסים, אלכם

כאמריקה. ׳השוהה

ס מכ רי־ ט שו
שראליים שו י בל י

הימאים אחרי
 שעבר כשבוע שלחו המכס שלטונות
 מארצות לכמה אחדים שוטרי-מבם

 נסיונות־ אחרי לעקוב כדי אירופה,
 ייטראליות מיכליות ימאי של הברחה

 של מוצאן כארץ עוד לארץ, מאירופה
 נעשה הדבר המוברחות. הסחורות

 גדד מכריחים דשת שהתגלתה לאחר
 עובדי• עם פעולה בדטיתוף שעכדה לה,

מכס.

״ קיצוצי□ ל ע ל־ א ״ ג
 הוד, מרדכי(״מוטי״) ״אל־על״, מנכ״ל

 כהכרה, לקיצוצים כוללת תוכנית הכין
 עובדים כפיטורי היתר כין שתתבטא

 הוצאות של דראסטית הורדה כלתי־קכועים,
 וקיצוץ אישיות, והוצאות מישרדיות
 והפידסום ההסברה הוצאות של משמעותי

״אל־על״. של
 לקבלת אלה בימים ממתינים באל־על ועדים חברי

 הרעת בה אין אם לבחון כדי הוד, של התוכנית
העובדים. תנאי

ש א ש ר ד ה ח ש כ ר ה ל
 רוזנפלד, שלום מעריב, עורך של בנו רוזנפלד, יורם
 וייצמן עזר שד־הביטחון על־ידי להתמנות עומד

 במישרד־הביטחון, ההריכשה מינהל כראש
 מישרד־הביט מטעם היוצא אילון, צבי של

באירופה. המישרד מישלחת כראש

 רוזנפלד, ׳לום
 וייצמן ר
 י י במהו ,

ס

ה ד בו ע ת ה ר ד חוז ל
 מחדש להקים החליטה מיפלגת־העבדדה

 לפני שנסגרה שלה, הדתית ,המחלקה את
אחדות. שנים
 הכהן, מנחם הרב ח״כ יעמוד הדתית המחלקה בראש

 ותנועת־המושבים. ההסתדרות רב
 דתיים בבוחרים נכת טיפול העבודה, ראשי לדעת
הפערך. לשורות אותם להביא הבאות, בבחירות יוכל,


