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ד לאמריקה
 קשה שיחה ערך בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,

 כי וטען בגין, מנחם ראש־הממשלח, עם
 הוא, זה לארצות־הברית לנסוע צריך שהיה מי

 בגין נטה בורג, של מקורביו לדברי ידין. ייגאל סגן־ראש־הממשלד״ ולא
 שאין אמר אך בורג; טענות עם להסביס

 ידין. נסיעת עתה לבטל יכול הוא
 של שליחותו שאם לבורג הבטיח בגין
 בורג ייסע יפה, תעלה לא ידין
ראש-הממשלה. סגן של שובו עם מיד

מנע אריק

מט״סים שיכון
 הרשמה זמן־מה לפני הסתיימה בחיל־האוויר

 להיבנות תוכנן אשר החיל, לטייסי חדש לשיכון
 הבתים תוכניות את קיבלו הטייסים יבנה. ליד

 אריק לשר־החקלאות, הדבר כשנודע תנאי־התשלום. עימהם וסוכמו שלהם,
 למינהל־מקרקעי־ישראל, תורה שרון,

 את להפשיר שלא למישרדו, השייך
 מובן שהוא טען אריק הקרקע.

 כביקעה.״ לגור ילכו ״שהטייסים
 הטייסים של ותוכנית־השיכון בוטלה׳ ההרשמה

נגנזה.

 אסר ו״אמן

איפור■ על
 סגן־שר־ שלי לארץ לשובו הממתינים עיתונאים
 הממושך מסיורו ציפורי, מרדכי הביטחון,

 מצפים הם אם להתאכזב עלולים בארצות־הברית,
 מביקורו. רשמים או פרטים מפיו לשמוע
 סגנו, על שר־הביטחון אסר היציאה, ערב
 הצהרות להצהיר חדשה, להודעה עד

 להעניק או עיתונאים, לפני כלשהן
לעיתונות. ראיונות

 להערים איר

מכונח־הואמת על
 של גילוייו שעוררו הציבורי הוויכוח בעיקבות

 מראשי אחד גילה פרס, שימעון על רבין יצחק
 מדהימה. עובדה מישרד־הביטחון

 מומחה כידי תידרוך על סיפר העובד
 עובדי לכל בשעתו שניתן לגלאי־שקר,

 שיוכלו בדי שר-הכיטחון, לישכת
 במבונת-אמת, החקירה על להערים־

 דליפתו פרשת בעיקכות לה צפויים שהיו
רוזן״. ״מיסמך של

 ייחקר פרס שגם תבע כי רבין סיפר בסיפרו
וסירב. כסיד החוויר פרס אך בגלאי־השקר,

רבי! לעזרה שרת
 מיפלגת־העבודה■ כל כימעט התייצבה שבהם בימים
פרס, שימעון שלה, היושב־ראש של לצידו

 של בספר־זיכרונותיו נגדו שהועלו ההאשמות נגד
 במערכות אלמונית יד הפיצה רבין, יצחק

 ראש־ התייחס שבו שרת, 'מיונזני קטע העיתונים
 פרס. של לאישיותו לשעבר הממשלה
 עסקני מקרב רבים בין גם שהופצה הציטטה,

 של )2031 (עמוד ח׳ מכרך לקוחה מיפלגת־העבודה,
 :שרת משה אומר ובה שרת, יומני

 תכלית פרם את שולל אני כי ״אמרתי
 קלקלה קרנו בעליית ורואה שלילה,
 קריעה אקרע כיותר. ממארת מוסרית

 בטאו על יושב אראנו אם המדינה על
בישראל...״ שר של

 משפץ לפוג■ א

סיפרו את
 עתה משפץ שר־העבודה, שהיה מי אלמוגי, יוסף
 ההתקפות בעיקבות כתב, שהוא הספר את
 לשמעון הנוגעים הקטעים בגלל רבץ יצחק על

רבין. של בסיפרו פרם,
 כשלבי עתה הנמצא אלמוגי, של כסיפרו
 פרס, שימעון על התקפות היו עריכה,

 ממפא״י. רפ״י התפלגה שכה מהתקופה
 היה פרס כי כספר טוען אלמוגי
.1005 שנת של בפילוג העיקרי האשם

 שכתב הדברים את למתן אלמוגי ביקש עתה
רבין. יצחק של במצבו יימצא שלא כדי פרס, על

 כ* שקמה הציבורית הסערה מאז
 לסגן הרמטכ״ל שנתן החנינה עיקכות
 אין ליטאני, במיכצע אזרחים שרצה

 וכמוהו חנינות, עוד מעניק הרמטב״ל
 גס אשר אלופי־הפיקודים, נוהגים

חנינות. להעניק סמכות להם
 מי גם נפגעים זו חדשה ממדיניות

 וגם כדין, חנינה לקבל יבולים שהיו
 מתן כעת הצבאי שכית-המישפט מי

 את להמתיק ממליץ היה גזד־הדין
עונשיהם.

הפסי הפיקודים ואלופי הרסטכ״ל
מאס ביצוע דחיית לאשר הס גם קו

 לכקשת־חנינה, או לעירעור עד רים
כצה״ל. מקובל שהיה הליך

 ניסיס הושר

לחנינה פעל
י השפוט חייא, איתן אסיר־העולם של עונשו
 והומר נשיא־המדינה, על־ידי הומתק רצח, בעוון

 תרעומת עוררה הפחתת־העונש על־תנאי. במאסר
 שחייא משום בתי־הסוהר, ובשרות במישטרה רבה
 שוטרים ובתקיפת בנסיון־בריחה מעורב היה

 בדצמבר 30ב* ישוחרר האסיר במאסר. שהותו בעת
השנה.

 ולחץ הקלעים, מאחרי פעיל שהיה 'מי
 השר־בלי־ היה חנינה, יקבל שחייא בדי

 פעל כי מודה ניסים ניסים. משה תיק,
 שר* ולא התערב, הוא כי וטען זה כעניין

 קשרים היו יטלחייא משום המישפטים,
תמיר. שמואל עם

ליטאני פיבצוו
 עיתונו כשליח המשרת זר, כתב

 ספר כתיבת אלה כימים מסיים כישראל,
 יופיע לא הספר מיכצע־ליטאני. על

על פרטים בו ויהיו כישראל,.
 המפורסם המיקרה

הופחת. שעונשו הסגן של
 לתאר הכתב מתכוון אלה, מיקרים מילבד

 בכירים צה״ל קציני של ביניהם רבים, מיקרי־ביזה
ביותר.

 ס ■בי* צמח
האירוויזיון את

 הוועד־המנהל החלטת תשתנה לא אם
 כשנה לקיים שלא רשות-השידור, של

 יביים ה״אירוויזיון״, את הכאה
 יוסי אשתקד, של ה״אירוויזיון״ במאי
 כבל הבא, ה״אירוויזיוך את צמח,
 התחרות. תיערך שכה ארץ

 (״צחי״) ליצחק השבוע נמסרה זו ברוח הודעה
 השידור איגוד האי־בי־יו, ראשי על־ידי שמעוני

האירוויזיון. תחרויות את המארגן האירופאי,

חיפה מישטרת
*

נווקדת
 הממונה הארצי, המטה של המיוחדת היחידה

 לפשוט עומדת עצמה, המישטרה חקירת על
 חיפה. על הקרובים בימים

 שוטרי של רבות עשרות אוכלים החשד, פי על
 גדולות, בהנחות וחלקם תמורה ללא חלקם חיפה,
 העיר. באיזור הידועות המיסעדות באחת

 במקום היחידה של מוקדמת תצפית
 למעלה פוקדות המיסעדה את כי גילתה

ליום. ניידות 15מ־

מדי ■■שמאלני״ ורצח
 על־ידי שהוכנה תוכנית־רדיו פסלה רשות־ד,שידור

 חארא. ויקטור הצ׳ילאי הזמר על עופו* יוני
 היבשת, של הזמרים מגדולי חארא, מדי. ״שמאלני״ הנושא הנימוק:
 הפאשיסטית ההפיכה אנשי על־ידי נרצח

 השמאלי, הנשיא ידידו, רציחת למחרת
איינדה. סלוואדור

ב,.ג*נסי׳ ישדאלי
 שנה, 24 לפני לאור, לצאת התחיל מאז לראשונה

 להופיע, גינס של השיאים ספר עומד
 בידי שהושג שיא גם שלו כשברשימת־השיאים

 מתפרסמים, הספר של העברית במהדורה ישראלי.
 אולם ישראל, של הספורט שיאי אומנם,

 הקרובה, כשנה שתופיע כמהדורה ישראלי. אף כה עד נזכר לא הבינלאומית במהדורתו
 כידי שהושג שיא הספר עורכי יבלילו

בארצות־הכרית. ועובד החי ישראלי, אמן

 גניבת מפח

מביים בר ס סמי
 בחיפה רמב״ס בית־החולים אחות של מעצרם
 סמים בגניבת החשודים הרופא, ובעלה

 יותר מעמיקה לחקירה הביא מבית־החולים,
 גניכותיהם כי התברר הזוג לחוקרי זה. בבית־חולים הסמים גניבות בעניין

 מגניבות כיותר קטן כאחוז הסתכמו
 למסקנה תגיעו והם כרמכ״ם, הסמים

 סמים הגונבים היחידים אינם השניים כי
זה. ככית־חולים

חיסכון

״אל־על׳י נוסח
 כאחרונה המרגישים אל־על, נוסעי
 יודעים אינם הטיסה, כעת כהולשה

בדלק. חיסכון : הסיכה את
 מס־ את להגביה החליטה החכרה

שב מכיוון מטוסיה, של לול-הטיסה
 אך כדלק• שימוש פוחת רב גובה

ל הרככ-האוויר גורם גובה כאותו
הנוס אצל עייפות, של סימפטומים

כאחד. והצוות עים
ל מפאריס לאחרונה שטם כמטוס

כ דולר. 150 זו כדרך נחסכו לונדון,
 ארוחות החכרה הגישה טיסה אותה

הראשו למחלקה שהוקפצו לנוסעים
ה מחיר עבורה. שילמו שלא אך נה

דולר. 000 : ארוחות
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