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ש תנאו
צר מע ת־ פקוד

 שימחה של כמקוסד המיפלגה, יושב־ראש
 שכליכרלים מהגיצים כמה סלולים אדליד,
החרות. לתנועת ולהצטרף מסקנות להסיק

א המטבע -חזיייד ל
 מממשלה של כוונתה בדבר השסועות התגברות למרות
 הלירה את להחליף בארץ, הנהוג המטבע את להמיר
 השחור ההון מבעלי הלק זו בצורה ולחשוף בשקל

 יוחלף לא מניות, או כסף!מזומן בידיהם המחזיקים
המטבע.

 אומנם נדונה המטכע החלפת ההצעה:כדבר
 ונשקלו כאוצר, האחרונה כתקופה

 את כי נראה אך וחסרונותיה. יתרונותיה
 המטבע החלפת נגד המאזניים כפות

 מצעד כתוצאה הצפויה הפגיעה הכריעה
 של הצמודים ניירות־הערד כמכירת כזה

לניירות־ערך. וככורסה הממשלה

* נ ^ . י ר ב ו  ״0ע
ם י ע ב ו ה ת ר י ק ס

 שעבר השבוע ווזה העולם של הגילויים בעיקבות
 של עסקיו על הנונזשלתית), והחברה הגנבים — 2165(

 יוושב־ שיגר בגאבון, ליברמן אורי הישראלי היהלומן
 צים הישראלית הספנות חברת עובדי מועצת ראש

 ועדת־ הקמת תובע הוא בו החברה, למנכ״ל מיכיתב
 העובדים, ועד נציג בהשתתפות החסרה, של חקירה

 הפרשה. את לבדר מנת על
 אורי כי במיכתבו, טוען העובדים מועצת יושב־ראש

 זמן בחו׳׳ל מכהן בגאבון, צים נציג ושהוא ליברמן,
 מועצת מטעם שהופנו הבקשות ולמרות ממושך

 לארץ. הוחזר לא הוא ■החברה הנהלת אל העובדים
 נהנה ,1968 מאז בגאבון בתפקידו המכהן ליברמן,

 לחודש, *2,400 של שכר :ניכרות מהטבות שם
צמודה. ומכונית ד״רת־שרד

ד ג ך1 חייב נ ו
 בית• על־ידי השבוע הוצאה פקודת״מעצר

 על נוף עקיבא ״ב ח נגד כתל-אכיב ■המישפט
 ככר נמסרה הפקודה כספי. חוב תשלום אי

כתל־אכיב. ההוצאה־לפועל למשרדי לביצוע
 פקודת־מעצר לבצע האפשרות לגבי הבהירות אי בגלל

 הצעת־חוק אבנרי אורי ח״ס השבוע הגיש כזאת,
 חבר־כנסת חסינות כי לקבוע הבאה לכנסת, פרטית

 תשלום אי בגין מעצר על חלה אינה מעצר מפני
חובות.

עמדת חרוכך

 של הוועד־הפועל של התקיפה החלטתו למתת
 נגד ומחאה אזהרה שביתות לערוך ההסתדרות,

 לכך צפה הממשלה, של הכלכלית מדיניותה
 את ״להוציא איומיה את יתממש לא שההסתדרות

 בינה היחסים את תחריף ולא ילרחובות״, הפועלים
הממשלה. לבין
 יותר ההסתדרות החלטת את לקכל יש

 על לחץ להפעיל שנועד איום כבחינת
 כימים כי נראה ארליך. שימחה שר־האוצר

 ההסתדרות מזכיר כץ מגעים יחלו הקרובים
 שכעיקכותיהם שר־האוצר, לכץ משל ירוחם
 כל את למעשה שתכטל פשרה, תושג

 שכיתות על הוועד־הפועל החלטות
והשבתות.

ם קריר. הקמת כ ש ב
 על בטלוויזיה, שעבר בשבוע שפורסמה הידיעה
 והשרים בגץ מנחם בין כביכול, שנערכה, פגישה
 הקמת לאשר סוכם שבה המד, וזבולון שרון אריאל

 היא שכם, ליד אנוונים גוש אנשי של יהודית קריה
 הוחלט לא וממילא כזו, פגישה כל נערכה לא מוטעית.

 התיישבות לענייני השרים ועדת לאישור להביא
כזאת. המלצה
 כשאלה הנראה, ככל הוא, הטעות מקור

 לראש־ המר זכולון החינוך שר שהיפנה
 הממשלה מישיכות כאחת הממשלה,
 ההקצכה נדונה שכה האחרונות

המערכית. כגדה להתנחלויות
 של עמדתו תהיה מה לדעת המר ביקש הדיון בעת
 ליד להתיישב שביקש אנוונים גוש לגרעין בקשר בגין

 זו. לאפשרות בחיוב מתייחם הוא כי השיב, בגין שכם.
 לעלות עומד ואינו לדיון הועלה לא הנושא אולם
הקרוב. בזמן לדיון

□ יצטרפו ליברלי
ת ץ לחרו

 כי פת׳ גידעון שר־התעשייה, של להערכתו בניגוד
 להצטרף עשויים בליכוד ■חרות חטיבת מחברי כמה

 המצביעים שונים סימנים יש הליברלים, לחטיבת בעתיד
 עשויה הליברלים אנשי של קבוצה דווקא כי כך, על

לחרות. להצטרף
תפקיד על הצפויה ההתמודדות אחרי
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 נאלצים, יהיו למוכ״ז ניירות־ערך שמחזיקי העובדה
 שברשותם, הניירות על להצהיד מטבע, חילופי בעת

 של העיקריים ההכנסה ממקורות באחד לפגוע עלולה
 בניירות־ בהשקעות הציבור אמון את ולערער האוצר

כלשהם. ערך

ת טבו לעובדי ה
ה י י ש ע ת ת ה י ר י ו ו א ה

 וחברות־הבת האווירית התעשיה עובדי
 עכודתם, כתנאי מפליגות להטבות זכו שלה

 מדיניות־השכר את למעשה העוקפות
 תוספת-שכר להם ומעניקות הממשלתית

 האווירית התעשייה ומוסווית. עקיפה
 כסך הלוואה לקבל לעובדיה מאפשרת

 היא ההלוואה רכב. לרכישת ל״י אלף 75
לשנה. 9* של וכריכית צמודה כלתי

 רכבו, את לחדש סדי ההלוואה את נטל מהעובדים חלק
 ליהנות יכולים רכב להם שאין עובדים גם אולם

 למשל, צמודים, בניירות־ערך ולהשקיעה זו מהלוואה
 2000כ־ של לחודש נקיה נטו להם!תוספת שיעניק דבר
 למאות ההלוואה בהענקת ׳שמדובר מאחר לחודש. ל׳׳י

 בעשרות החברה של הוצאותיה יסתכמו עובדים,
ל״י. מיליוני

ת חקירה בקרנו
מיקצוע״ם איגודי□

 להשלים עומדים ומבקר־המדינה המישטרה
 כנעשה חקירתם את הקרובים כימים

 של מיקצועיים איגודים שני כקרנות
 השתלמות כקרנות הוא המדוכר אקדמאים.

 השתתפות שבגלל איגודים:אלה, של
 מבקר־ לביקורת כפופים הם בהם, הממשלה
 אלה איגודים מראשי שניים נגד המדינה.
 קרנות את ניצלו כאילו חשדות התעוררו

 כחוק. שלא איגודיהם של ההשתלמות
 קרן מכספי בכרטיסי־נסיעה השתמש כי חשוד האחד

 טיסה כרטיסי גם לממן כדי איגודי של ההשתלמות
 השתמש כי נחשד, השני האיגוד ראש ובתו. לאשתו

 לממן סדי איבודו של ההשתלמות קרן של ברווחים
 ל״י. אלף 100־0 של בסכום לחו״ל ■נסיעה לעצמו

ההסתדרות. ראשי את להביך עלולות החקירות מסקנות

א 1 פ ו י ר ל א ר ש י
שאה בן אח יילד ה

 ניתן כיותר הכמוסים הסודות אחד
השאה. הדחת אחרי לגילוי, עתה

 הנסיכה מן התגרש שהשאה אחרי
!הת כן, לו ילדה שלא מפני סוראייה, ־;

 פרח־דיווה, הנוכחית, אשתו גם קשתה
ה־ של לטיפולו נמסר העניין ללדת.

 הפרופסור הנודע, הישראלי גינקולוג \
 באה פרח־דיווה המנוח. אשרמן יוסף

 טיפולים לה נערכו וכאן לישראל,
 מלאכותית הפדייה וכיכללם שונים,
נכ־ היא מטהרן. שהוטס זרע כעזרת

להריון. נסה \י
 של לידתו כעת נוכח ,היה אשרמן

 עד מכן, ולאחר ׳ה, רד יורש־העצר, 1
 ה* כחצר רבות פעמים כיקר מותו, 1
המישפחה. ידידי עם ונמנה שאה, 1

 אסורות אלה עובדות היו כה עד
לפירסום. ::

 ידו, שלח ליברמן כי סכור העובדים ועד
 ללא נוספים בעיסוקים ככתבה, כנאמר
 העכורה. הסכם הפרת ותוך החכרה ידיעת

 למזכיר מתביעתם העתק ששיגרו העובדים,
 טוענים ורטמן, מיטה מועצת־פועלי־חיפה,

 היום לסדר תעבור שההכרה ייתכן לא כי
זו. פרשה על

 דוגמן - אול״סי
בינלאומ*?

 השחום הכדורסל כוכב של סיכוייו
 להפוך פרי, אולסי תל־אביב, מככי של

 בהצלחתה תלויים בינלאומי, לדוגמן
 קבוצת על השבוע לגבור קבוצתו של

אי גכיע כמישחקי וארזה ״אמרסון״
 נבחר אולסי בכדורסל. לאלופות רופה

כ ישראלית, פירסום חכרת על־ידי
ש הפירסום כמסע פירסומת דוגמן
ה הצרפתית למכונית החכרה עושה
 שהיא צרפת, ממשלת .18 ״רנו״ חדשה
 לארץ שיגרה ״רנו״, מיפעלי בעלת

 וד הדגם כהצגת שתשתתף מישלחת
עיתונאים. כפני חדש

 לסיר- הכטיחו המישלחת חברי
 כי תגר, דויד כארץ, החכרה סומאי

 כאליפות תל-אביב מכבי תזכה אם
 פרי אודסי יגוייס ככדורסל אירופה

החכרה. של העולמי הפירסום למסע

■ י י ח ל ט י ה
ס - ק מי בקו

 בעיקבות שהתעוררה!בגרמניה1 ההמונית ההתעניינות
 ילמד. הקשור בסל שואה, הטלוויזיה סידרת הקרנת

 בבר הנאצי, המישטר בתקופת באירופה שהתרחש
יוצאת־זזפן. ליוזמה גרמה

 עומד יאר׳׳ ״אלכסנדר הגרמני בית-ה,הוצאה
 מצויירות חוברות ארכע של סידרה להוציא
 את בציורים שתספר הקומיקס, כנוסח
השואה. סיפור ואת היטלר של חייו סיפור

□ י ר ק ו □ ח י ג ה נ
ע ם1י ״ ד א ו ר י נ ק—ב י ו

 ליעד־חקירה היו בניו־יורק ישראליים נחגי־מוניות
 שהתקבלו אחרי העירונית, רשות־חמוניות של

 ומסרבים מחירים המפקיעים נהגים על רבות תלונות
קצרים. למרחקים לנסיעות נוסעים לקחת

 התלונות שמרבית התברר, החקירה כמהלך
 כשחלק ישראלי, ממוצא נהגים כנגד הם

 השוהים נהגים־ישראליים נגד הוא מהן גדול
 ורישיון־ מתאימה אשרה ללא בניו־יורק

,, עבודה.
 עתה עד עין העלימו האמריקאים שילטונות־ההגירה

 בארצות־ ועובדים הגרים הישראלים אלפי מעשרות
 שערימת יתכן מתאימים, מיסמסי־הגירה ללא הברית

 סוחרי־יהלומים, נהגי־מוניות, כנגד הפליליים התיקים
 זרקורי את יפנו — אחרות ו״פרנסות״ ״סוחרי־מציאות״

 ומישרד־ האמריקאית מחלקת־ההגירה של החקירות
 בעלי־ מהגרים של הגדול הריכוז אל המישפטים
ישראלי. ממוצא מוסר־ירוד


