
א בגין ה ל צ ע ר ר ק  הליברלית למיפלגד. ההרשמה בטופסי מדוברב
אנשיו על־ידי שגוייסו הליברליים, העובדים ולאיגוד

 ביקשו ראש־הממשלה לישכת אנשי
 העובדה את להדגיש כירושלים מעיתונאים

 שנוצר בקרע מעוניין בגין מנחם שאין
 ההצבעה כעיקכות העבודה כמיפלגת

ככנסת. שעבר כשבוע

 הזה (העולם אלבין (״מיקי״) מיכאל העסקים איש של
 זיופים, על הידיעות בעיקבות באה ההחלטה ).2301

 הטפסים. במילוי ואי־סדרים כפולים טפסים
 ששיגר הליברליים, העובדים איגוד

 החדשים, החברים לכל איגרות לאחרונה
 מעטפות, עשרות מהדואר כחזרה קיבל

ידועה.״ לא ״כתובת נרשם כשעליהן

ט ־ישבי 13 קור ריב
 שר־ כין השבוע בתחילת פרץ קולני ריב

 יושב־ראש וכין קורפו, חיים התחבורה,
 אברהם ״אל־על״, של מועצת־־חמנהלים

שביט. (״כומה׳/ז
 גיבוי לו נותן שאינו בכך קורפו את האשים שביט

באל־עד. והעובדים ההנהלה בין במאבק

א ברקא■ טועטד ל
 אחד שהיה מי ברקאי, חיים הפרופסור
 ישראל״, ״בנק נגיד לתפקיד המועמדים

מועמדותו. את סופית שעבר כשכוע הסיר
 שחלה הסתבכות בעיקבות בא ברקאי של זה צעדו

ובת. בנים שני לברקאי במישפחתו.

 שד רקע ונד ועצר עסקים איש־
ד עבירות המדינה ביטחון חודן■ ע

הגדו מאנשי־העסקים אחד של מעצרו
 ביטחון־ חוקי על בעכירות קשור כארץ לים

המדינה.
 סכומי נתגלו איש־העסקים של כביתו

 שהם במזומן, דולר אלף 175 עצומים. כסף
 מטילי־זהב ובן לירות, מיליוני 15מ־ יותר

 נתגלו כן נוספים. רכים מיליונים השווים
• רימוני-יד. חמישה כביתו

 דבר־ את לשמור ניסתה המישטרה
 איש־העסקים את הביאה ולכן בסוד, המעצר

 אינו שהוא למרות כרמלה, לבית־המישפט
 הוא שנעצר איש־העסקים זו. כעיר מתגורר

 שיש בישראל, כיותר ידועה למישפחה בן
היתר כין וכחו״ל. כארץ רכים עסקים לה

 אישי־כיטחון כמה זו מישפחה עכור עובדים
לשעבר.
 התברר במעצר המישפטי הדיון כעת

 נוספים, אנשים לעצור עומדת שהמישטרה
העצו שבין להניח יש כפרשה. המעורבים

 מ■ לא־פחות מפורסמים אישים יהיו רים
שנעצר. איש־העסקים

 איש־ שוחרר ימי־מעצר שיכעה כעבור
 לירות, מיליון 1.5 של בערכות העסקים
כמישטרה. הופקד ודרכונו

 כתוקפו להשאיר החליט כית־המישפט
 איש־העם■ של שמו פירסום איסור צו את

 שכית־המישפט עד כתוקף יישאר הצו קים.
יבטלו.

ל ח ם ■דיין ר רו ת  ת
ת את בי ה ה ל ה צ ב

 להתגורר להמשיך •טלא החליטה דיין רחל
 אותו לתרום עומדת היא בצהלה. בכית

 שרחל יתכן כלשהי. פילנטרופית למטרה
 האוסרת דיין, של צוואתו את תעקוף

 זאת ככל ישמש והבית שמו, את להנציח
 דיין. משה של שמו להנצחת

 על־ידי שנרכשה בדירה להתגורר תעבור דיין רחל
 אורי ברחוב במיגדלי־דויד שנים כמה לפני דיין

 בתל־אביב הדירות משתי אחת היא זו דירה בתל־אביב.
שבבעלותה.

 חו־,ו עברו!
ה על ש חופ
 עברון, (״אפי״) אפריים בארצות־הברית׳ ישראל שגריר
 חופשת־המולדת על מוותר שהוא למישרד־החוץ הודיע

 תפקידו סיום עד בארצות־הברית ונשאר השנה, שלו
 הבאה. בשנה ינואר בחודש

 את פעמיים הגיש שעברון למרות
 השנה, וספטמבר יולי כחודשים התפטרותו,

 ראש־הממשלה על ללחוץ מקורביו ניסו
 סירב בגין חג-הפסח. עד כהונתו את להאריך
נפגע. ועכרץ

 ראש־הממשלה עם להיפגש שלא היא עברון כוונת
תפקידו. לסיום עד שר־החוץ ועם

א ח ל בו ק עי לחץ ב
 שההזמנה שדון, אריק מקורבי של ההדלפות למרות

 בעיקבות באה החודש בסוף בפנטגון לבקר אליו
 התברר וושינגטון, כלפי אריק של השרירים״ ״עשיית

 יותר מוקדם מועד על דווקא לחץ ששרון עתה
לביקור.
 היתה אלה פניות על האמריקאים תגובת

נובמבר. סוף לפני לביקור ערוכים הם שאין

משוריינת מכונית
א ר צי ח בו־ א ר

 כיקר ששר־העכודזידוהרווחה כעת
 נישואי לרגל כז׳נכה, שבועיים לפני
 הועמדה גאון, ניסים המיליונר של בתו

 ״קאדילאק״ מכונית השר של לרשותו
צמוד. ושומר־ראש משוריינת

 העמיד הראש ושומר המכונית את
גאץ. ניסים אכו-חצירא לרשות

ם לי ר ב לי ה
א1י יגידו ר ל

 החמישי, ביום שיתכנסו הליברלית, המיפלגה מוסדות
 הכבדים ללחציו להיעתר אם להכריע יתבקשו

 בין לאיחוד ולהסכים בגין, מנחם ראש־הממשלה, של
 הליברלית. והמיפלגה תנועתיהחרות

 הכף את זו מיפלגה ראשי יטו הנראה ככל
ד ג האיחוד. על ההחלטה נ

רד עיסקה ש מי ב
ה8די0ו?ןו|—?ו3מ

 הגיע בכור, דויד מבקר־המדינה, מישרד מנכ״ל
 מן. משה לתפקיד, המועמדים אחד עם להסכם

 הוא מכקר-המדינה, לכהונת מן ייבחר אם
 עליו ויטיל במישנה-למבקר, ככור את ימנה

מערבת־הביטחון. על לביקורת האחריות את

אל רי הר קו טו
ד כ שד מ ח

 בפאריס שישב המצרי הקומוניסט קוריאל, אנרי
 אישי־שלום בין מגעים ביצירת חשוב תפקיד ושמילא

 מותו. אחרי ניצחון נחל באש״ף, ומנהיגים ישראליים
 פורסם צרפתיים פאשיסטים בידי הירצחו ערב

 סוכן שהוא בכך קוריאל הואשם שבו ספר, בצרפת
 בינלאומי. טרור של רשת ומנהל הק־ג־ב של בכיר

 היה לא לספר בי עתה קבע צרפתי שופט
 וחייב הספר, את לגנוז ציווה הוא יסוד. כל

של לאלמנתו פיצויים לשלם הסופר את
קוריאל.

ם ם חברי לי ר ב לי מ
 ועדה, להקים החליטה הליברלית המיפלגה מזכירות
 מאות של טופסי־החבדות כשרות את שתבדוק

במיפלגה. חדשים חברים

ל וו ס ונ כ
ביח״דזנלישבט

 שעבר בשבוע התעורר בירושלים מישפטיים בחוגים
 השלום, בית־מישפט שופט של החלטתו על רב כעם

 שנחשדו צעירים שני של שמות פירסום לאסור
 אישיות של בניו הם הצעירים סמים• בעבירות
 בירושלים. ידועה אקדמאית
 של עורך־דינם טענת את קיבל השופט

 בת כאחותם יפגע שהפירסום הצעירים,
 שמותיהם פירסום הותר זאת, לעומת .13ה־
 עם שנתפסו אחרים, צעירים שלושה של

חשוכים. הורים אץ לשלושה השניים.
 כששופט דומה- שערוריה בירושלים התעוררה בעבר
 ותיק, ירושלמי עורך־דין של בנו שם לפרסם אסר

 חבר היה עורך־דין אותו סמים. בעבירות שנחשד
למינוי־שופטים, בוועדה

ה ת רי ב  של ה
חיל־׳האוויר

 השבוע שעשה חיל־האוויר, של 707 הבואינג במטוס
 היו ושבו עובדה- שדה־התעופה לחנוכת דרכו את

 משעשעת. תקרית אירעה חשובים, אורחים עשרות
 כמטוס ששימשה סגן־אלוף, כדרגת קצינה

 אותם ושאלה הנוסעים בין• עברה כדיילת,
 את רשמה היא לשתות. רוצים הם מה

 שזו התברר אחר־כך רק כפינקס. ההזמנות
 המטוס. טייס של פרטית בדיחה היתה

משקאות. היו לא כמטוס

ת רו ב ה ח ב עו ת ה
שו ת ״דר בויו ר ע ל

 שלפיה תקנה, להוציא עומד התחבורה מישרד
 ערבויות להפקיד בארץ חברות־התעופה יצטרכו
 טיסותיהן. המשך להבטחת גבוהות כספיות
 מחברות־ כשאחת התעורר בכך הצורך

 יבול שלפיה תוכנית, פירסמה התעופה
 כרטיסי־טיסה לארבעה מנוי לרכוש אדם

 דולר. אלף של כמחיר לאירופה, לשנה
 יידרשו כאלה תוכניות שיציעו החברות
 להבטחת ערכויות כקופת־האוצר להפקיד

התחייבויותיהם.


