
 שחרור צפוי
ציון אסיר■

 של מפתיע שחרור צפוי הקרוכים כימים
 מכתי־כלא אפירי־ציון שלושה לפחות

 אסירי־ציון כשלושת חמדוכר רוסיים.
 לנינגרד. ממישפט האחרונים
 עורד־הדין כין מנעים אחרי יבוצע השיחרור

 התמחה אשר פונל וולפגנג ברלין, ממיזרח
 מברית־ יהודים שיחדור על כמשא־ומתן

קנדי. אדוארד הסנטור לכין המועצות,

רונה הליכוד
ר סגו הטלוויזיה את ל

 כימים חיממו הליכוד מראשי כמה
 רשוודהשידור, סכיכ האווירה את האחרונים

 הטלוויזיה של לסגירתה להביא מגמה מתוף
 כדי מלאכותי, משכר כגלל אחדים, לימים
 אילון־־מורה. פינוי שידור את למנוע
 השבוע, תפונה לא אילוו־מורה כי התברר כאשר

 אותה ודחו פעילותם, את חברי-כנסת אותם הפסיקו
מחודש. יותר בעוד הצפוי לפינוי עד

ה קרע צפוי ד אגו ב
 של ועדת־הכספים יושב־ראש של התקיף סרובו

 מהקואליציה, לפרוש לורנץ, שלמה ח״כ הכנסת,
 כאשר אגודת־ישראל, בתוך פילוג ליצור עלולה
 דורשים האגודה של אחרים חברי־כנסת שני לפחות
 הזה. השבוע בסוף עוד מהקואליציה לפרוש
 מטעם שסגן־יושב־ראש־הכנסת העובדה כי נראה

 לארצות־ נסע אברמוביץ, מאיר יהודה ח״כ האגודה,
 האוליטימטום תום עד לחזור מתכוון ואינו הברית

 את תדחה מהקואליציה, לפרישה מגור הרבי של
זו. במיפלגה הפילוג את או האגודה פרישת

 ■וסר■ יד3ד
ו3א3מ דהימטר

 (״טומי״) יוסף רשות־ד,שידור, מנכ״ל שערך בשיחה
 רשות־השידור, חוק על הממונה שר־החינוך עם לפיד,

 דרך תימצא כי תיקווה לפיד הביע המר, זבולון
 פאפו. אהרון עורך־הדיו הוועד־המנהל, מחבר להיפטר

 תומכו שהוא פאפו, כי למסקנה הגיע לפיד
 לו עושה כוועד־המנהל, לפיד של העיקרי

דום. שרות

ח שוקד אבן החמודדו
 מתכננים אבן, אבא המערך לח״כ המקורבים חוגים

 על אבן התמודדות של הראשונים השלבים את כבר
 זו מיפלגה מועמד תפקיד ועל המערך ראשות

לראשות־הממשלה.
 פרס שימעון כין ההתמודדות כי צופה אכן

 יוכל שהוא אפשרות תיצור אלון ליגאל
פשרה. של כמועמד כתפקיד לזכות

 מיכתבים באחרונה קיבל דבר ההסתדרות עיתון
המיפלגה. לראשות אבן של במועמדותו התומכים רבים

ת חוור ידל־ן לפעילו
 אהרון שר־החינוך, שהיה ומי לשעכר הח״כ
פוליטית. לפעילות לחזור עומד ידלין,
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 היריה את ירה חצרים, קיבוץ חבר שהוא ידלין,
 והקיבוצים, הקבוצות איחוד במזכירות הראשונה

האיחוד. הנהגת את רבה בחריפות כשתקף

ה הלוואה ד דו  ג
ד ע ל א ד ל ל ס

 לפנות עומדים ירושלים בעיריית האופוזיציה חברי
 את לסכל בבקשה בורג, יוסף הד״ר לשר־הפנים,

 לממלא- להעניק העיריה של ועדת־הכספים החלטת
 פלד, אלעד (מיל׳) האלוף ראש־העיריה, מקום

 במייוחד, נמוכה בריבית לירות, אלף 220 בת הלוואה
מכונית. רכישת לשם

 קופת כי טוען מצא, יהושע ראש־האופוזיציה,
 כה הלוואות להעניק אין זה ובמצב ריקה, העיריה
הציבור. לנבחרי גדולות

שתלט ן וסו ■11 ל מ

פוסטהגי
 לווינסון, יעקוכ הפועלים״, ״כנק איש

 כשפה היומץ על אלה כימים משתלט
 פוסט״. ה״ג׳רוסלם האנגלית

 לוויני עומד שכראשה ״אמפל״, חכרת
 אחוזים 25 כה עד לה היו אשר סון,

 עומדת פוסט״, ה״ג׳רוסלם ממניות
 יגיע וכך נוספים, אחוזים 26 לרכוש

כיומון. מלאה לשליטה לווינסון

 חריף א מוס
ה מא״ם ש בפרי

 מוסא והקיכוצים, הקכוצות איחוד מזכיר
 כפרישה האחרונים כימים מאיים הריה,

צרעה. לקיכוצו, וחזרה מהתפקיד
 דווקא עליו ונשנות חוזרות מהתקפות נפגע חריף
לאיחוד. חבריו מקרב

ה ט חל ה
ת קי תו תי־ בל

 כשכוע שהחליטה רשות־השידור מליאת
 (״טומי״) יוסח המנב״ל את להסמיך שעבר

 ישכיתו כאם הטלוויזיה, את לסגור לפיד
 החלטה החליטה השידור, את העוכדים שוב

בלתי־חוקית.
 שר־ההינוך של הוראותו על־פי תבוטל ההחלטה

המר. זבולון
 רשות־ חוק פי על פועלים בישראל והרדיו הטלוויזיה

 יכולה, הכנסת רק הכנסת. על-ידי שנחקק השידור
 לסגירת לגרום אחרת, חקיקה או החוק שינוי על־ידי

הרדיו. או הטלוויזיה

שה  ת מ ח ■ל 3 מתחד
מעריב ידיעות ב

 אל לפגות עומדים אחרונות ידיעות הצהרון פרקליטי
 להסיר מהם ולדרוש מעריב, המתחרה, הצהרון בעלי

 המופיעה במדינה,׳׳ הנפוץ ״העיתון הכותרת: את
מעריב. של הראשון בעמוד יום מדי

 הרגלי מסקר שהתכרר אחרי כאה זו יוזמה
 על־ידי שנערך כארץ, הציבור של הקריאה

 קוראי מיספר שלפיו המפרסמים איגוד
 ממיספר כמעט כפול אחרונות׳׳ ״ידיעות

״מעריב״. קוראי
 יפנה לתביעה, ״מעריב״ ראשי יענו לא אס

 לאלץ כדי לכית־^המישפט אחרונות״ ״ידיעות
המטעה. הכותרת את לבטל ״מעריב״ את

....... .............
*

 בן־או! ז׳אק שרון, של
י כית־־ספר כירושלים

 ה^ הפירסום כי מקווה בן־אודיס
 והמישפט פלאטו של מערכת־הבחירות

שלו. לבית־הספר תלמידים יביאו

א ע שוקד די ב
ת טרו תפ ה

 מינהל לענייני רשות־השידור סמנכ״ל
 לפני עד נחשב אשר עכאדי, שלמה וכספים,
 רשות־ של החזק כאיש קצרה תקופה

 הכירסום כגלל התפטרות שוקל השידור,
בסמכויותיו.

 ועדת־הכספים החלטת היה גב־הגמל את ששבר הקש
 עם הרשות חוזי לגבי רשות־השידור מליאת של

 המחלקה־ ואיש עבאדי היו כה עד חיצוניים. גורמים
 החותמים דורי, ישראל לשליטתו, הנתון הכלכלית
 על יחתמו עתה הרשות. של חוזי־החוץ על היחידים
 הרשות. ומנכ״ל הטלוויזיה או הרדיו מנהלי החוזים
 בהחלטות כמו ועדת־הכספים, בהחלטת רואה עבאדי
 שוקל והוא נגדו כמכוונות הוועד־המנהל, של נוספות

מהרשות. התפטרות

וווה חון
ח מנהל שו החד

 ככל יבוא נווה, חנן ברדיו, החדשות חטיבת רכז
 שהתפטר החטיבה מנהל גורן, עמום של במקומו הנראה

השבוע.
 גורן של יריכיו העלו התפטרותו אחרי
 לא שהוא מפני כאה ההתפטרות כי סכרה
 ששיגר המיסמך כפרשת חקירה רצה

 תתגלנה שלא על־מנת פאפו, לאהרון
נוספות. פרשיות

ס יגודלו  א
אילון־מודה

 לקריאת להיענות עומדים הארץ רחבי מכל צעירים
 התנחלות עתה יושבת שבו במקום הקרקעות בעלי

 הדונמים 125 גידור למיבצע ולהתגייס אילון־מורה
לפנותם. גוש־אמונים שעל בית־המישפט קבע שלגביהם

 שלום־עכשיו לתנועת פנו הקרקעות כעלי
 לא זו תנועה אולם הגידור, את לכצע

 הדרוש כודדהאדם את לגייס הצליחה
זה. דמיכצע

 פשימה ח כו
עיתונאים נגד

 מיוחדת יחידה הכינו צה״ל שלטונות
 לגרש היה הכלעדי תפקידה אשר

 אילץ־ ההתנחלות משטח עיתונאים
 השבוע. צפוי שהיה הפינוי כעת מורה

 תודרכו שחייליה זו, יחידה כראש
 למנוע וכיצד כעיתונאים לנהוג כיצד
 את ולצלם ככל־זאת להסתנן מהם

כירו דוכר־צה״ל נציג עומד הפינוי,
 גלוסקא גלוסקא. עמי סגן־אלוף שלים,
 את מכיר שהוא מפני למשימה נכחד

 כאלה אירועים המסקרים העיתונאים
לזהותם. ויכול

 ואופוזיציה קואליציה
שרד באותו פי

 הליברלים ח״כ הקואליציה, הנהלת יושב־דאש
 עורכי־הדין למישרד הצטרפות שוקל שריר, אברהם

 בריר. אברהם של התל־אביבי
 רבין יצחק של מטה־הבחירות בראשות עומד בריר

העבודה. במיפלגת הפנימית בהתמודדות

ינאי יוסי


