
 שארית־ פינוי אחרי ממשלת־אחדות־לאומית תקום אם
 יהיה המדינה, בצמרת רבים שסבורים כפי סיני,

שר־החוץ. פרם שימעון
 יהיה למערך שיימסר השני הסגיר התיק

 עד לנולד כנין מקווה ובכך — תיק־האוצר
 הידרדרות לכל האחריות את המערך

 יהיה מי גרור לא תהיה. אם כלכלית,
לתפקיד. המועמד

חששות
מיטדאן ור3י3ל1

 הנשיא לביקור כי חוששים הישראלי במישרד־החוץ
 החודש באמצע בארץ, מיטראן פרנסואה הצרפתי

ממשלת־ישראל. מבחינת שליליות תוצאות יהיה הבא,
 שד עוזריו עם כצרפת שקויימו משיחות
 מיטראן כי לישראלים התכרר מיטראן,

 שיחותיו לתוצאות כאשר אשליות מפתח
 ההתפכחות כי היא ההערכה כנין. מנחם עם

 בידיד־ ידוע שמיטראן ומכיוון קשה, תהיה
חמורות. השלכות לבך יהיו ישראל,

 בשליחות ר1ג
״31 ריסק 3!!

 (״מוטה״) מרדכי <מיד׳) רכ-אלוף
 להשיג כדי לארצות־הברית יצא גור

״פריס דכתכ-העת וראיונות כתבות
 מועצת- נשיא הוא שגור קופ״,

שלו. המערכת
 עד תמיהה הביעו במיפלגת-העבודה

 הכורת עם כשותפותו ממשיך שגור
 כתב- את לאור המוציאה הנוכלים,

 המלא ),2310 הזה״ (״העולם הזה העת
כמעשי־תרמית. וגדוש
 חודש בתחילת לארץ יחזור גור
מרס.

 אליים שר י ם זי 13ת
לרומניה

 לקניית חוזה על חתמה הרומנית הממשלה
 מישראל. פרי־הדר תיבות אלף 350

 העונה, לסוף כסמוך עתה, רק נחתם החוזה
קשה. משא־ומתן אחרי

נגד החיק
רובין בן־־ציון

 שונים שגורמים טוענות עקשניות שמועות
 בן־ציון השר סגן־ עד חומר עכשיו אוספים

 פרטיים לעסקים כקשר מתמ״י רובין,
 באיש- עכודתו כזמן שותף, היה שכהם
ציכור.

\

וסלילים חברהימיה בפיצויי סחבת
 באופן אישרה, הכנסת של שוועדת־הכספים למרות

 פיתחת־רפיח, למפוני הפיצויים מתן את עקרוני,
 לעסוק צריכה ושהיתד, בכך, המטפלת ועדת־המישנה

 מפוליטיקאים הורכבה העקרונות, של המישפטי בניסוח
 בעניין. בטיפול סחבת היוצרים
 את לדחות ניסיון בכך רואים ח״כים

 מתוך הפינוי, למועד ממש עד ההכרעה
פינוי. יהיה שלא תיקווה

צועני נגד
 כתב־אישום אלה בימים להגיש עומדת הפרקליטות

 נקשר ששמו מרחובות, צנעני בן־ציון עורך־הדין נגד
מיזרחי. בצלאל הקבלן של בשמו בעבר

כענירני־קרקעות. כמירמה יואשם צנעני

י• לחירות תמיר
 הוא ראש־הממשלה, של ביתו מבאי אפל, אברהם
 לחזור תמיר שמואל של הניסיון מאחורי כיום העומד

 בתנועה. מחודשת לפעילות
 בתנועה, המניין מן כחבר כנראה יירשם תמיר
בהרצליה. ־חירות בסניף
 הרצאה כאשר ראשונה, מהלומה ספג תמיר
 כמרכז להתקיים צריבה שהיתה שלו,

 כתל־אביב, ז׳כוטינסקי ככית התנועה
 התערבות אחרי אחר, למקום הועברה
כתנועה. בכירים

 קשריה כשל שהתפרסמה כלכלית, אישיות
 כקשר הוזכר וששמה מיזרחי, בצלאל עם

 כתב־ להוציא מתבוננת פליליות, לפרשות
עת.

 גם אלא בפלילים, רק יעסוק לא החדש הביטאון
בענייני־חברה.

קשים חיים

 לפיד, יוסף רשות־השידור, מנכ״ל
 שטרן יאיר של מבחירתו מרוצה אינו

 עמד לפיד מחלקת־החדשות. כעורך
 יערי, אהוד של מועמדותו מאחורי

 (ראה כימעט־ודאי מועמד שהיה
 מועמדותו את ושהסיר שידור) מדור
 כי לו שהתברר אחרי האחרץ, כרגע

 לקבל מובנה אינה הטלוויזיה הנהלת
 הדיווח לאופן כקשר עמדותיו את

לחדשות״. כ״מכט
 של ״המרד״ מאחורי עמד שטרן

 המסך את שהאפילו אנשי־החדשות,
 אחרי כשנה, לפני דקות שלוש כמשך

 דכריו הובאו שכה הכתבה שנפסלה
אל-שבעה. כסאם של

מתארגנים
מודעי נגד

הסניף ■ריר ״נר קל
 של הצפון סניף יו״ר יישאר קליינר מיכאל הח״כ

 להתפטר רצונו למרות בתל־אביב, תנועודהחרות
 אפל. (״דודי״) לדויד הסניף ראשות את ולהעביר

 תביעה דחה התנועה של העליון כית־הדין
 כסניף שנערכו הבחירות תוקף את לכטל
 לקיים אין כי קכע אך מיטנתיים, יותר לפני
 אפל ביקש שכה המועצה ישיבת את
 ביקש שכה הסניף מועצת ישיבת את
להיבחר. אפל

תדט1?1 פירסו□ איסור
 המחוזי בבית־המישפט עירער זיכרוני אמנון הפרקליט

 — מאה הירחון את לסגור ההחלטה נגד בתל־אביב
 לביב. יגאל של המישטרה חדישות

 צו־ הפרת כעיקכות שהוצא צו־הסגירה,
 מוחלט, הוא העיתץ, על־ידי איסור-פירסום

 עיתון נגד כזה לצו-סגירה כזמן. מוגבל ואינו
כמדינת־ישדאל. תקדים אין

 הקרובה, לוועידה מתארגנים הליברלית בנדפלגה
 הנשיאות. מוסד את לבטל הצירים יקראו שבה

 שום ללא מודעי את ישאיר המוסד כיטול
עצמה. כמיפלגה כוח

עורן נגד משל
 עזרן, חנן את תקף משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל

 צילומים שבעת משום לענייני־עבודה, כתב־הטלוויזיה
 לצלם עזרן הורה בוועד־הפועל שהתקיימה בישיבה

את ולא ההסתדרות, גיזבר אלמוזלינו, נתן את

 הנואמים אחד את הפסיק מכך, שנפגעלל,כמש
כוטות. במילים עזרן את ותקף

ולחריסה
העירונים חחרוח

סטודנטים הסתדרות
חדשה

 בר־אילן ואוניברסיטת הטכניון של אגודות־הסטודנטים
 החדשה, הסטודנטים באגודת הכרתם על הודיעו

 עומד ושבראשה תל־אביב, באוניברסיטת שהוקמה
שפרלינג. יוסי

 הקמת יהיה האגודות שלוש של הכא הצעד
עצמאית. ארצית סטודנטים הסתדרות

לא לאטו־שרון3
עירייה—ראש ■היה

 פלאטו־שרון שמואה של הצהרותיו
 העיר ראשות על להתמודד כרצונו כי

 מתוכן. ריק בלון־פירסום הן באילת,
 ראש־עירייה, להיות יבול אינו שרון
 כמתן בבית־המישפט שהורשע אחרי
כחירות. שוחד

 מונע ערים ראשי לבחירות החוק
 פליליות, כעבירות שהורשעו מאנשים,

.ערים ראשי להיות

 הוציא אחונות״ ״ידיעות שהצהרון אחרי
 של לעידון מתחרה עירון בתל־אביב

 גם המערכה את להעכיר הוחלט ״הארץ״,
 שוגר תכור אלי העיתונאי לירושלים.

 לעידון מתחרה עידון להוציא כדי לכירה
 שם. ״הארץ״ של הפופולרי

 ביגלל מחריפה אחרונות וידיעות הארץ בין המערכה
 ידיעות עם השותפות את להפסיק הארץ החלטת

במודעות־לוח. מעריב עם לשותפות ולעבור אחרונות,

ננועדוני־יוקרה
גתד־אמיס

 ד,בא בחודש ייפתחו לחברים מועדוני־יוקרד, שני
 בצומת והשני בכיכר־אתרים האחד בתל־אביב.

 ארלוזורוב־דיזנגוף. הרחובות
 בגוש רב ביקוש שקיים טוענים המועדונים שני בעלי

יקרים. למקומות־בילוי דן

ש ד ח ן ו ח ר ומי ד
צילום. לענייני• חדש כתב־עת לאור ייצא באפריל

בחלקו. ציבעוני ויהיה לחודשיים, אחת ייצא העיתון


