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דד סו מיטראן אח ד
 מיטראן פראנסואה הנשיא של מארחיו

 נשיא־המדינה לישכת ובראשם כישראל,
 כדי נמרצות פעלו הצרפתית, והשגרירות

 ישראלים עם האורח של מגע כל למנוע
 הפלסטיני. כעניין כדיעותיו התומכים
 התגרות למנוע שביקשה הצרפתית, השגרירות
 הצרפתי, שר־החינוך של בנסיונו חיבלה בממשלה,

 המועצה מראשי אחד עם להיפגש לאנג, דאק
ישראלי־פלסטיני. שלום למען הישראלית

הארידוח
אופירה של
 עברה נכון, אופירה הנשיא, רעיית

 מקיפות בדיקות סידרת כאחרונה
 אותה. שתקפה הצרידות לאיתור
 כין קשר יש אם לבדוק ניסו רופאיה

 לא אך כעבר, ומחלתה הצרידות
כזה. מצאו

יודח שמואל■
 בצמרת שילטון־המערך של השרידים אחרון

 שמואלי, אליעזר המנכ״ל מישרד־החיגוך,
מתפקידו. יודח
 רפלד, (״מוטל׳ה״) מרדכי להתמנות עומד תחתיו

 בכפר־ כפר־הנוער מנהל שהיד, המישרד, סמנכ״ל
 ומקורב המר, זבולון מאנשי הוא רפלד חסידים.

 המפד״ל השתלטות תושלם בכך גוש־אמונים. לאנשי
מישרד־החינוך. על

 מתחילים עוכדי־צה״ל, אזרחים היו חודשים
 כשיעור מוגדלים, פיצויי־פיטורים לשלם

.400* של
 ״האוטונומיה״ לכינון כהכנה זה צעד מפרשים במינהל

המערבית. בגדה

 הארא■ הקיבוץ
ו1הדרו!* ד ג נ

 שיגרה הארצי הקיכוץ של מחלקת־הכנייה
 הדרוזיים לפועלי״הכניין הודעות־פיטורין

מרמת־הגולן.
 סיפוח על כמחאה שובתים ברמת־הגולן הדרוזים

 הבנייה ומחלקת נגדו, הצביעה מפ״ם שגם הגולן,
 לעובדיה הודיעה למפ״ם, השייך הקיבוץ־הארצי, של

פיטורין. פירושו השביתה המשך כי בכתב,

חו? קש־־ם המיסוי ל
 כצורה יפעל בכנסת הבנקים של הלובי

 כחוק־המיפוי־ להכניס כדי נמרצת
 אותו יעקרו אשר שינויים האינפלציוני

למעשה.
 הגורמים בין היה הזה שהחוק לבורסה, המקורבים

 שיגרו בינתיים כי טוענים בה, החדות לירידות
 הטוראים־התעשיינים, את למערכה הבנקים

 בשלב ורק ,הסמלים־רואי־ד,חשבון את בעקבותיהם
למערכה. עצמם הבנקים ייכנסו בוועדת״הכספים הדיון

דן זמיר
קל״נר בחסינות

 לדון יתבקש לממשלה המישפטי היועץ
 מיכאל ה״כ״חרות, של חסינותו כהסרת
קליינר.

 חיים התל־אביבי עורך־הדין בשם הוגשה הבקשה
 תנועת- של צפון בסניף הסיכסוך רקע שעל שטנגר,
 ״מחפש שהוא קליינר עליו אמר בתל־אביב החרות

 נגד להגיש מבקש שטנגר אישי.״ באופן אותו
חוק־לשון־הרע. על־פי פרטית פלילית תביעה קליינר

 1113■ הבדואים
החמולות אח

 יצליחו בפיתחת־רפיח הבדואים כי ספק כמעט אין
 יצליחו לא שהישראלים החממות כל את לפרק
למצריים. החבל מסירת לפני לפרקן

 בעלי־הבתים התעשיינים, הסוחרים, הקבלנים, חוגי
 חוששים במיפלגה, שליטה להם שיש והיבואנים,

 ולוחצים שד־האוצר, של הכלכליים צעדיו מפני
► בפרישת לאיים ובכנסת בממשלה נציגיהם על

 לרסן כדי ומהקואליציה, מהליכוד המיפלגה
ארידור. את

ם חדשה הרן בדלי ללי
 המיפלגה את נטשה זיידל׳׳ ש״קרן אחרי

 קשרים על הגילויים כעיקכות הליברלית,
 והמיפלגה, הגרמנית הקרן שבין מפוקפקים
 ״קרן חדשה, גרמנית קרן מתעניינת
 עם דומים קשרים בקשירת אדנאוור״,
המיפלגה.

 חושש ממה
ט * רוזובל

 ארלו־ חיים כרצח הנאשמים אחרון
 אינו ,70ה־ כן רוזנבלט צכי זורוב,
 אישורו כלי הפרשה על לדכר מסכים

 תמיר. שמואל הפרקליט של
 במישפט, זכאי בשעתו יצא רוזנכלט

 לאישורו זקוק הוא מדוע ברור ולא
לדכר. כדי תמיר של

.........................

מת הנורווגי החוק
 לכנסת, להיכנס מועמדים שהיו מי כץ גם

 רווחת הנורווגי, החוק נחקק היה אילו
חיים. שבק שהרעיץ הדיעה
 שתיים או סיעה עוד צירוף יעדיף הליכוד

 לא ממנו שכתוצאה החוק, העברת על לקואליציה
הקואליציה. של הרוב יגדל

צו־זהסגידה בוטל
הירחון נגד המישטרה שהוציאה צדהסגירה,

 שהובא לפני עוד בוטל הנזישטתז, חדשות — מאה
שופט. לפני

 זיכרוני, אמנון עורך־הדין הירחון, פרקליט
 אד כלתי־חוקי, הוא הצו כי לטעון ביקש

 צו• את מרצונה הסירה עצמה המישטרה
המישפטי. הדיון לפני עוד הסגירה

מאוני..דיסקסט׳׳
נ״המיוי־ס■״

 !המבוויח דרוקמן
האמריקאית

 מועסקים החממות, בהרכבת בזמנו שהועסקו הבדואים,
 והם בפירוקן, הישראליים הקבלנים על־ידי עתה

 את ישראל תפנה כאשר זאת לעשות כיצד יידעו
 ממשלת־מצריים של הבטחה תהיה אם גם — השטח

 החזרת אחרי בפירוק להמשיך לישראל יותר כי
החבל.

 כישראל, בגודלו השלישי דיסקונט״, ״כנק
 בגודלו, הרביעי המאוחד״, המיזרחי ו״בנק

הבא. כשבוע מאזניהם את יפרסמו
 המותאמים מאזנים לראשונה יציגו הבנקים שני

לאינפלציה.
 דרוקמן, חיים הרב שהתפטר, סגן־השר

 האמריקאית כמכונית להשתמש ממשיך
 דמרות דמענו, שנשכרה המפוארת

 לתוקף. נכנסה שהתפטרותו
 מדגם אמריקאית במכונית משתמש דרוקמן

 מגיעים שביתתה שדמי ״אולדסמוביל״,
 מוסעת המכונית ליום. לירות אלף צ0ל־

 להנהלת הודיע דרוקמן שכיר. נהג על-ידי
 את להשאיר שכדעתו מישרד־הדתות

 במרס, 15ל־ עד לשימושו והנהג המכונית
 כפעולות להשתתף כדי כה נוסע והוא

כסיני. התנועה־דעצירת־הנפיגה

יחזור דרוקמן
 שד־החינוך במפד״ל, הצעירים מנהיג
 עתה ככר להבטיח מבקש המר, זבולון
 שהתפטר, סגן־שר־הדתות, דרוקמן, שחיים
 חבל־ימית פינוי אחרי מייד לתפקידו יוחזר
אפריל. חודש כסוף

 חברותו המשך את זו בדרך להבטיח מבקש המר
 לשת תהיה לא הנראה ככל במפד״ל. דרוקמן של

 לשובו להסכים אלא ברירה בורג, יוסף הדתות,
דרוקמן. של

 להוציא עוד תספיק לא שישראל ספק כמעט אין
 עד הכניעה בגלל הנסיגה, לפני הרכוש מרבית את
לעוצרי־הנסיגה. כה
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בארצוח־זהוסרית
 לרכוש המבקשים בארצות־הברית קוראים

לחב מעתה לפנות יוכלו הזה״ ״העולם את
 בניו״יורק. השבועון של ההפצה רת
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הליברלים

 •סור. שפירא
ת ח• 3 ־אבו

 חדשה בהנפקה לצאת עומד שפירא מוניה הקבלן
 בבורסה. חדשה חברה של

 לבניית הון זו כדרך לגייס מכקש הוא
 האובלוסיה הזדקנות שעם בתי־אכות,

מאוד. משתלם עסק הפכו בישראל

חד ואשם שו זשיך8מ ב
 במועצת־ הפועל בתיק המחזיק ד,מאירי, אברהם

 ממשיך במועצת־העיר, חבר גם שהוא פועלי־חיפה,
 בפרשת כתב־אישום נגדו שהוגש למרות בתפקידו,

 פתח־תיקווה, ומכבי חיפה הפועל בין מישחק קניית
אחדות. שנים לפני

ל^מעריב״ לנדאו אלי

המיוחל לפינוי הכנות
 כמינהל היהודיים מהעובדים לחלק

שלושה לפני שעד המערבית, בגדה האזרחי

ארידור נגד
 כמיפדגה השולטים הכלכליים החוגים

 בכדה במערבה לפתוח עומדים הליברלית
ארידור. יורם שר־האוצר, נגד

 שיחסיו לנדאו, אלי שר־הכיטחץ, של יועצו
 כנראה לשוב עומד התקררו, שרון אריק עם

 לפני עזב שאותו ״מעריב״, לצהרץ
אחדות. שנים
 מבעלי בן־עמי, עובד של בתו בעל הוא לנדאו

העיתון.


