
הוחזר! תפוז■□

 המלוכה מישטר דגל הוא הדגל בי
המהפכה. שלפני מהתקופה במצריים,

 כרמלי עמוס אשדוד, סיפון על שהיד. העיתונאים אחד
הדגל. את והוריד לכך, לב שם מהטלוויזיה,

 נחקר גרופר
רה ט ש ■71 ב

 לפני נחקר הליכוד, מצליף גרופר, פסח ח״כ
 החשדות כעניין כמישטרה מה זמן

נגדו. שהועלו
 של שרותיו את גרופר שבר ככר בינתיים

 כארץ, היקרים מעורן־י־הדין אחד
אדרת. יצחק

בראשות שמיר

 השר היו לתפקיד קודמיו שלושת במיפלגת־העבודה.
 הרפואית ההסתדרות יושב־ראש אוזן, אהרון לשעבד

 בית־שמש מועצת וראש ישי, אלחנן הד״ר בישראל,
לוק. עמרם לשעבר,

■■באו האמריקאי□
משאיות 900
 מישרד־התחכורה הוציא רכה כפוריות

 ישרתו אשר משאיות, ל־ססס רשיון־יכדא
 כקרוב שיפעלו האמריקאים, את

כנגכ. צה״ל של החדש המעיד ככניית
 בעלי־ אירגון את לעורר שלא כדי נשמרה הסודיות

במייוחד. חזק כאירגון הידוע בישראל, המשאיות

רוזנפלד
לוויה מיוגוס

 כשבוע הוחזרו פרי־הדר ארגזי אלף 80
 נפגעו כי שנמצא אחרי מיוגוסלוויה, שעכר

הים־תיכוני. מהזבוב
 פרי את החזירו היוגוסלווים שילטונות־הבריאות

 הגיעו. הם שבה אוניה באותה לישראל ההדר
 את עברו שהתפוזים קרה כיצד בודקים עתה

 הים־ הזבוב מכת ואם בארץ, התברואה ביקורת
לחיץ־לארץ. אחרים במישלוחים פשטה תיכוני

 תמורת פינו■
מליון 200

 מתיישבי יקבלו שאותם הפיצויים סכום
 לירות, מיליון 200ב־ יהיה נאות־סיני

 כתור יקבלו שהם הקרקעות על כנוסף
הירוק. הקו תהומי

 ערב הממשלה, לבין המתיישבים ביו הוסכם כך על
המתיישבים. של התפנותם־מרצון

בוגה׳׳ל חקירה
 עתה נתון אלוף־מישנה כדרגת קצין

 מתפקידו, מורחק להיות ועומד לחקירה,
 ״ידיעות כתב של גילוייו כעיקכות

 המיסמבים על ברון גבי אחרונות״
כצה״ל. הסודיים

 נגד המסקנות את הסיק שהרמטכ״ל לפני עוד
 קצינים כמה מתפקידיהם הועברו כבר הקצין,

לדין. הועמדו ואחרים בפיקוד, זוטרים־יותר

מיפלגרי
 יועמד שמיר, משה מהליכוד, הפורש .הה״כ
 המיפלגה של לכנסת הרשימה כראש

 הפרופסור אלה כימים שמקים החדשה,
 שהמיפלגה כדי נעיטה הדכר נאמן. יוכל

 מימון־מיפלגות. תקכל החדשה
 י אינו אך סיעת־יחיד, של מזכויות בכנסת נהנה שמיר
 תהנה החוק, על־פי כן, על כסיעה. רשמית מוכר

 הוא אם רק בבחירות ממימון־מיפלגות שלו הסיעה
 יכול זה מצב שלה. 1 מיספר המועמד יהיה עצמו

 להצטרף כהן גאולה ח״כ גם תחליט אם להשתנות
 הבחירות. ערב נאמן של הימניודקיצונית למיפלגה
 שיהיו מכיוון כסיעה, וכהן שמיר יוכרו כזה במיקרה
 לעמוד מהם אחד אף יצטרך לא ואז שניים,

במימון. שתזכה כדי לכנסת הרשימה בראשות

נעלב שמיר
סאדאת בטקס■

 הכנס יושב־דאש
 . אלי מהיחס נעלב

 נשיא לכבוד שנערכו
כפתח אד־פאדאת,

•טמיר, יצחק
 הטכסים כעת

 אנוור מצריים
 ביתיהעירייה

כן־־גוריון. :ת
 די דו ניתן שלא גך ״. —

 היה לא שלו מקופ-הישיבה וכי כבוד,
 לדעת האירועים. כשני דיו מכובד
 הכנסת יושכ׳־ראש על היה שמיר
 המכו- של הראשונה כשורה לשכת
 ״כץ התבטא, שהוא כפי ולא, כדים

1 ״ מישרד״החוץ.״ של פקידים

 העומד רוזנפלד, שלום ״מעריב״, עורך
 תפקיד יקכל הקרוב, פברואר כחודש לפרוש
הממשלתי. כשרות כיותר ככיר

 במעריב רוזנפלד של מקומו את כי התברר עתה
שניצר. ושמואל ז׳אק משה :שניים ימלאו

תנא^העבודה ישונו
 חוקי־ את להתאים כדי שהוקמה המיייוחדת, הוועדה
 כדי שיגיעו הזרים העובדים לגל בארץ העבודה

 המלצות, כמה הגישה בנגב, החדש במערך לעבוד
 כאן. בסידרי־העבודה מהפכניות, שתי ביניהן

 מנהל חקלאי, ברוך של בראשותו הוועדה,
 את לשנות המליצה שרות־התעסוקה,

 העובדים גם עוכד, שכל כך החקיקה,
 אישור לקכל יחוייכו הזרים, האקדמאיים

טבת־־העכודה, מוקדם  שיובלו לפני מל̂י
 המליצה שעליו נוסף, שינוי בארץ. לעכור

 מלישבת־ מוקדם שאישור הוא הוועדה,
 היתרי־כניסה לקבלת תנאי יהיה העבודה
עובדים. לאותם לישראל

 יתחיל ישראל מתוצרת ראשון אוטובוס
 בשישה כעוד הארץ כבישי על לנוע

חודשים.
 נוקריח גמועה

בתעלה
 תקרית נמנעה האחרון ברגע כי התגלה עתה רק

 סוויס. בתעלת אשדוד האוניה מעבר בעת חמורה,
 רב* באשר דרכן, כנמל היתה ״אשדוד״

 לשוב עליו כי ההודעה את קיבל חובלה
 התעלה. דרך ההיסטורית להפלגה מייד

 ורק מצרי, דגל כדרכן רכש רב־החוכל
התברר בתעלה, אותו להניף עמד כאשר

והיד ס העוו!
אבל

של כלא־עת מותו על

עופר פרץ
 '50ה־ שנות כסוף בשבועון בכיר כתב

 ׳,60ה־ שנות ובראשית
 — הזה העולם תנועת ממייסדי

חדש, כוח
 השלום, למען לאות ללא לוחם

וטוהר־המידות. הצדק

העובד■□ וועד
המנוע נגד

 הסכם על לחתום עמדו אשר וקיאל, אל־על חברות
 סייגו־ס, פלייאינג האמריקאית חברת־המטוסים עם

 את להטיס כדי מטוסים קאל תחכור שעל־פיו
 ועד ביגלל ההסכם, על מלחתום ימנעו מיטעניה,

באל־על, עובדי־התחזוקה
 מטוסי מפעילה טייגרס״ ״פלייאינג חכרת
 הצורך משופר, מנוע שבהם ,747 בואינג

 מהמנוע פחות אחוזים 30כ־ דלק
 כדלק החיסכון ״אל־על״. של שבכואינגים

 תל־אביב—קלן—תל־אכיב בטיסה מתבטא
דולר. אלפים 10ב־

 דרשו הם עובדי־התחזוקה, לוועד הדבר כשנודע
 ״משום שלהם, הסכמי־העבודה את מחדש לפתוח

אחר.״ במנוע שמדובר

מחוק פרם
״,דפ את
 מיפלגת־ יושב־ראש תפקיד על ההתמודדות לקראת

 תפקידים פרם שימעון ח״כ עתה מאייש העבודה,
באנשי־שלומו. שונים

 רפ״י איש הוא פרס של האחרון המינוי
 ממקורבי שהיה מי ישי, אלחנן לשעבר,

 והנח״ל, הנוער אגף וראש כן־גוריון
אלומות. קיבוץ פרס, של לשעבר קיבוצו וחבר
עיירות־הפיתוח מחלקת כיושב־ראש מונה ישי אלחנן

 החברות עוסקות האחרונות וחצי השנתיים במשך
 המכונה האוטובוס, של בייצורו והארגז מרכבים

 כדי תוך וזאת פרוייקט־אוטובוס־ישראלי, — פ׳אי״א
 שהן הגרמניות, ומרצדס מא״ן מחברות ידע קבלת

 מייובאים אוטובוסים של העיקריות המשווקות
 מישרדי על־ידי ממומן כולו הפרוייקט לישראל.
והתחבורה. התעשייה

מנהל גזירו
הטלוויזיה

 את למנות ההצעה הועלתה השבוע
 ראש שהיה מי גזית, שלמה האלוף
ההצעה. הטלוויזיה. במנהל אמ״ן, ^1111 ♦1 1 ־ י ■ 11 > 1*1 1 ) 1 1*1׳■*■* ן ן יי*■*! *11•
 שר־החוץ של מקורביו מצד שבאה

ראשונית כתמיכה דיין,_זכתה _ משה
 ובפי המר, זבולץ שר־החינוך של

 מנחם ראש־הממשלה, של גם הנראה
 את עליה סמכו ומקורביו מאחר בגין,
ידם.
 כחופשת-שיחרור עתה נמצא גזית

יועץ להיות התכוון והוא מצה״ל,
- ץ י י י י י י—ד<י• י י י י - - י י י מ . י י י -  נראה דיין. משה לשר־החוץ, מייוחד

גזית החליט בר  שלא גזית החליט דבר של כסופו כי
 כמישרד־החוץ, המישרה את לקבל
 מכל ״ריקה היא שלדעתו משום

תוכן.״
 לאחרונה התפרסם גזית האלוף
 אל• דן טען כאשר לטלוויזיה, כקשר
 לארץ להכריח ניסה הוא כי מגור

 מכלי צבעונית, טלוויזיה של מקלט
מכס. עבורו לשלם


