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 משתמש בגין
..דיחיום״ בגלולות

 מנחם ראש־הממשלה, של המשתנים מצבי־הרוח את
 ליתיום, מסוג לגלולות־ההרגעה לייחס אפשר בגין,

 אחרי לאיתנו חזר בגין משתמש. הוא שבהן
 וסירב עמוק׳ בדיכאון בבית־החולים שרוי שהיה
 לו ניתנו מביודהחולים צאתו עם מבקרים. לקבל

 ולהרגשת פיתאומית לעליצות הגורמות ליתיום, גלולות
עזה.־ חיוניות

— ה״ליתיום״ השפעת את משווים רופאים
 — פסיכיאטריים כטיפולים הנפוץ •

 לנוטלן המעניק הקוקאין, סם להשפעת
 היכול דכר שאין ההרגשה את

כפניו. לעמוד

 ■■כנס רביו
ב״נואר חומס■!

 כמיפלגת־העבודה מיטכר־׳ההנהגה לנוכח
 לישיבה תומכיו את לכנס רכין יצחק עומד

 בשבוע בתל־אביב שבקיריה בלישכתו
ינואר של הראשון

 שנוצר הקרע, לאיחוי יוקדשו רבין של מאמציו עיקר
 אנשי- :תומכיו של העיקריים האגפים שני בין

 מזה. המאוחדת הקיבוצית התנועה ואנשי מזה, שפייזר
 סיכוי לו אין הקרע איחוי שללא מעריך רבין

במיפלגה. הבאה בהתמודדות

ר ' - שבדינ
האידגון לאגף

 מזכ״ל ועל פרס׳ שימעון מיפלגת־העבודה, יו״ר על
 למנות לחצים עתה מופעלים בר־לב, חיים המיפלגה,

 המיפלגה, של אגף־האירגון כיו״ר שפייזר אליהו את
 במיפלגה. הפנימי המצב הידרדרות את להפסיק כדי

 התנועה איש כרמון, דן זה בתפקיד משמש כיום
 (״כצל׳ה״) אברהם הח״כ את ירש אשר הקיבוצית,

כץ־עוז.
 את עצמו על לקבל שפייזר יסכים אם

 בחיטיכותו השלישי שהוא התפקיד,
 שפייזר כין נוסף משכר צפוי כמיפלגה,

 בתפקיד הרואה הקיבוצית, התנועה ובין
•טלה. נחלתה את זה

לקוראי
בארצות־הבריח

 ״העולם חלוקת הופסקה השבוע
 בארצות■ בנקודות־המכירה הזה״

 האמריקאית החכרה כאשר הברית,
לפעול. חדלה העיתון את המפיצה
 קבלת את לעצמך הבטח אנא,

 על־ידי שבוע מדי בביתך השבועון
 (!0( שלמה לשנה — מנוי על חתימה

 שנה לחצי או גליונות) 5ל-צ דולר
 תחסוך גם כך גליונות). צ1ל־< דולר 51(

בכסף.
 את לנו שלח :לעשות עליך אשר כל

 צ׳ק בצירוף באותיות־דפוס כתובתך
שתבחר. לתקופה

3103 נגד
 תל־ צפון תושבי דתיים, תושבים קבוצת
 נגד דיבה תביעת להגיש מבקשים אביב,

בסוק. חיים המפד״ל, מטעם סגן־ראש־העיר
 נגד בחריפות בסוק התבטא חודשים כמה לפני

 חרדי בית־ספר לפתוח ביקשו כאשר אלה, תושבים
 ליועץ־ פני התושבים בתל־אביב. נורדו בשדרות

 להגיש האפשרות את לברר בבקשה לממשלה המישפטי
 פנה אלה בימים בסוק. נגד כקבוצה, תביעה

 תגובתו, את לקבל כדי לבסוק זמיר יצחק הפרופסור
התביעה. הגשת את לאפשר וכך

לגירסדו אישור
בעניין הנהי׳ ..העולם

דימיטדסקו של מוחו
 אישר קציני־מישטרד! לפני השבוע שנשא בהרצאה

 תורגמן, אברהם ניצב תל־אביב, מישטרת מפקד
 מותו צורת לגבי הזה העולם גירסת את למעשה,

 (העולם בחולון שהשתולל האיש דימיטרסקו, ראול של
 שדימיטרסקו אפשרות יש זו גירסה על־פי ).2311 הזה

 לדירה. שפרצו השוטרים על־ידי נורה
 שעד בעובדה גם חיזוק מוצאת זו גירסה

 המישטרתי, הפתולוג דו״ח פורסם לא כה
הבאליסטי. הדו״ח גם הופיע ולא

כלכליים עיתונים
פירסום חברת בידי

 עומדים ויוס־יום, שער הכלכליים העיתונים שני
 העיתונים להפקתם. שתדאג לחברת־פירסום להימסר

 הימלפרב, שבתי של ממלכת־העיתונות חלק הם הללו
 עיתונים כמה לאור המוציאה החברה מנהל

 הפסדים שהסבו הכלכליים, העיתונים שני ואת לועזיים
למיפלגת־העבודה. שייכת זו חברה רבים.

נועצים הסעודים
באסטרולוג׳□

 הבריטיים האסטרולוגים אגודת נשיא
מפול סחירים גובה הארווי, צ׳ארלם

 אסטרולוגיות מפות תמורת פלים
 הסעודי, שר־הנפט למען מכין שהוא
 לקרוא יודע ימני אל־ימני. זכי אחמד
 מסקנותיו את ומעביר אלה, מפות

 הסעודית. הממשלה לידיעת
 רבים כי טוען הבריטי האסטרולוג

ובכ הסעודית, הממשלה שד מצעדיה
 פאהד, האמיר של תוכנית־השלום ללם

 האסטרולוגיות המפות מן מושפעים
מכין. שהוא

 ראשון הוא חברת-הפירסום עם ההסדר
 תהיה המפרסמים בידי כארץ. מסוגו

שכעיתון. המערכתי החלק על האחריות גם מופקדת

להע״ד יוזמן נבון
 התעשייה שר נבון, יצחק נשיא־המדינה

 ועדת־החוק־ ויו״ר פת, גידעון והמיסחר
 קודם, אדי הכנסת, של החוקה־והמישפט

העדים. דוכן על עצמם את למצוא עשויים
 שהגישה דיבה הוצאת על בתביעת־נזיקין המדובר

 בגלל מבט, הכלכלי העיתון נגד הנבחר העסק חברת
 של מיכתבו זוייף כי נאמר שבה סידרת־כתבות

 נתנו וקולם פת החברה. ללקוחות שנשלח הנשיא,
 לבית־ התביעה תגיע ואם הנבחר, לעסק חסותם את

ההגנה. מטעם להעיד השלושה יוזמנו המישפט

עומד עופר■□ אבי
סיפרו כתיבת לס■■□

 רבות שנים מזה שחי הישראלי, הזמר
 סיפרו כתיבת את לסיים עומד בגרמניה,

האוטוביוגראפי.

 כותב מצליח, תקליט לאחרונה שהוציא עופרים, אבי
 הגרמני העיתונאי עם יחד בארץ, סיפרו את

הפרועות. השנים מחיר הספר: שם פוקס. אברהארט

 בפרשת רצח
גניבת^הדדקי

 נהג־המיכלית, כי הסבורים יש במישטרה
 מת ושנמצא ״ל מצה דלק בגניבת שהורשע

נרצח. אלא התאבד, לא כביתו,

המתירנות צ■מצו□
רוד■ במכון המינית

הטי באופי מפליג שינוי חל לאחרונה
הפסי שבהרצליה. רודי במכון פולים
 שלו כמכון הנהיג רודי דויד כולוג

מהפ •טיטות-טיפול רכות שנים במשך
 מינית. במתירנות שהתאפיינו כניות,

 אלה תוכניות־טיפול עוברות עתה
זו. מבחינה מיתון

 לא רודי של המכון :לשינוי הסיכה
 ורודי רישמית, בהכרה היום עד זכה

בה. לזכות יצליח זו כדרך כי מקווה

 כשכדור בביתו מת נמצא בן־שימעון, משה הנהג,
 להופיע צריך שהיה אחרי ספורות שעות בראשו,

 עקשניות שמועות בגניבה. ולהודות בבית־המישפט
 במישפט, הנאשמים כל על שהופעלו לחצים, על

ברצח. שמדובר למחשבה המישטרה את הביאו

 - המפביש השעיית
רפול ביגלל לא
 להקמת שרון, אריאל שר־הביטחון של יוזמתו

 נקטעה. צה״ל של מיפקדת־כוחות־השדה
 רב־אלוף הרמטכ״ל, של מהתנגדותו נבהל לא שרון
 של הצעתו על־פי המפכ״ש, להקמת איתן, רפאל

 טל. ישראל ),(מיל האלוף
 המדיני המצב היא לדחייה הסיבה

 היא במישרד־הביטחון ההערכה והביטחוני.
 והתגברות ישראל של מעמדה שהתערערות

 עתה לגשת מאפשרים אינם המתיחות
רחבי־היקף. כצה״ל, שינויים לביצוע

 ההתחרות תחדיר
הרבב □■טוח בענף

 תחרות את להחריף עומדות חברות־הביטוח
 החברות ביטוח־הרכב. בענף ביניהן התעריפים

 אד חדשות, בתוכניות לצאת עומדות השונות
 ממש, של בחידושים מדובר אין רבים במיקרים

 בלבד. פירסומיים בחידושים אלא
 על שיסתמכו חברות־הביטוח, של לקוחות

 בחירת לצורך בלבד כעיתון הפירסום
 עלולים ריככם, את יבטחו שבה החברה .

 הזולה בחברה לבחור כדי בפח. ליפול
 את לגדוק הלקוח על באמת, כיותר

 מחירי בין ולהשוות עצמם, החוזים
השונות. החברות

לפיצויים תביעה
מודעה פירסוס—א עד
 שוקל ביר־זית אוניברסיטת עם לסולידריות הוועד
 הצהרון נגד לפיצויים מישפטית תביעה הגשת

 שאושרה מודעה אי-פירסום על אחרונות, ידיעות
 העיתון. של המישפטי היועץ על־ידי

 בעיתון להופיע צריכה היתד, שעבר שני ביום
 לבוא לסטודנטים שקראה הוועד, מטעם מודעה
 היה שאמור שרון, אריאל שר־הביטחון נגד להפגין
 לביטחון הבינלאומי בכנס אורח־הכבוד להיות

 תל־אביב. באוניברסיטת שנערד לאומית וכלכלה
 הפנו העיתון של מחלקת־המודעות אדטי

 שעבר, הראשון ביום הוועד, נציגי את
 את שאישר הצהרון, של המישפטי ליועץ
 לעמוד, הוכנסה המודעה המודעה. תוכן

 מהעיתון הוצאה היא בבוקר היטני ביום־ אך
 העיתון. מבעלי אחד על־־ידי

 מהווה המודעה הוצאת כי יטענו בעלי־המודעה
 לדאוג להם איפשר לא הדבר וכי הפרת־הסכם,

אלטרנטיבי. לפירסום מועד בעוד

9




