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אחרונות״. מ״ידיעות חלקים רק אליהם

 הגיעו לא הבוקר עיתוני כי פורסם עתה עד
 כי מתברר עתה הלוחמות. ליחידות כלל
 מהצהרון ואילו בשלמותו, הגיע מעריב הצהרון רק

 החדשות. עמודי רק נשלחו אחרונות ידיעות
 לעתים הופיעו שבהם העיתון, של הפנים עמודי

 דויד קינן, עמוס עברון, בועז של מאמריהם
 הגיעו לא קשת, וסילבי יריב זיווה שחם,

החיילים. אל

 רון, אמרי הזז״ה של מעמדתו להסתייג בלי
 בלבנון המילחמה עם סייג ללא מסכים אשר

שלום־עכשיו. את תקף ואף ומטרותיה,

ם טי ס גי דנ ב  ה
□ ת דוברי רי ב ע

ן1ת ] | ך1י

לואים
ס די ב ה ח־ נו רו א ד

 לואיס, סמואל בישראל, ארצות־הברית שגריר
 לארצות־הברית, אלה בימים לצאת עומד

 החדש, שר־החוץ עם פגישה לו מזומנת שם
שולץ. ג׳ורג׳

 מעריכים כישראל הדיפלומטים כחוגי
 אם רק כמישרתו יושאר לואיס כי
 שולץ ובין כינו ריעות חילוקי יתגלעו לא

 ארצות־הברית למדיניות כאשר
ישראל. כלפי

ה א ל ע ה
ח טנ מי בבי הלאו

 ניכרת העלאה צפוייה הקרוכה כתקופה
הלאומי. לביטוח המשולם המס בתעריפי

 זאת, העלאה בתוקף יתבעו במישרד־האוצר
 המילואים, לחיילי התשלום את לממן כדי

ניכרת. במידה השנה שיגדל

ח עיירות תו  הפי
ת רגנו א ת מ

 נגד עיירות־פיתוח תושבי של הפגנה צפוייה
 אריק שר־הביטחון, לפיטורי ובדרישה המילחמה

שרון.
 המקורבים פעילים עומדים היוזמה מאחורי
 ספרדים כי יתכן שלא הטוענים לתמ׳׳י,
 ושראשי במילחמה, סייג ללא יתמכו
נגדה. ימחו לא תמ״י

ת מ א ״הרעל״ על ה
 את מליבו בדה לא שרון, אריאל שר־הביטחון,

 המגיעים לעיתונים שהתייחס החייל על הסיפור
 ההקשר. את סילף אך ״רעל״, כאל לחזית
 חייל אמר הדברים את כי מתברר עתה

 שרצה גולני, חיל־הרגלים כחטיבת
 העיתונים שגילו היחס על בדבריו למחות

 הגבורה סיפורי כל כאשר גולני, כלפי
הצנחנים. ליחידות יוחסו

ת עיתונים חלה* חזי ב
 כמילואים שיטירתו רכים חיילים

הגיעו בי מתלוננים בלבנון כמילחמה

ם ס ר ב ח  ח
ת עצומה לי ק די ר

 עצומה להתפרסם עומדת השבוע
 מרחיקת־ •טהיא מילואים, חיילי של

 המיל־ נגד קודמותיה מכל יותר לכת
כלבנון. חמה

 עשרות חתומים שעליה העצומה,
 תגובת- לגרור עלולה חיילי־מילואים,

ה המימסד של כיותר חריפה נגד
פוליטי.

ת חו ד ת ה טיו  פולי
ל ״ ה צ ־ לי בג

 המשרתים במילואים, מוסיקאליים עורכים
 שקראו העצומות אחת על ושחתמו בגלי־צה״ל

 יועברו בלבנון, המילחמה את להפסיק לממשלה
אחרת. ליחידה מתפקידם

ת  התחזויו
ר ב דו צהייל ב

 ביחידת המשרתים קציני־מילואים כמה
 הגבוהות דרגות בבעלי התחזו צה״ל דובר

 כפועל. להם שיש מאלה
 קצינים כלפי הליכים שום ננקטו לא עדיין
אלה.

ה ר ש אוטונומיה + פ
 העבודה במיפלגת מרכזיים גורמים

 המערבית. לגדה חדש כפיתרון מעיינים
 רחבה כאוטונומיה יתמוך המערך

 לירדן, הקרובים כחלקים לפלסטינים
 בצפיפות. מאוכלסים ושאינם

 לירדן יחזיר הוא לשילטון, ישוב המערך אם
 הטריטוריאלית״. ״הפשרה לתוכנית בהתאם שטחים

 המיפלגה, למזכ״ל אלה דיעות מייחסים ב״עבודה״
יעקובי. גד ולח״ב בר־לב חיים

ת דו ב א ת ה
ת רו רי שג ב

כשגרי השני המזכיר של אשתו
 נמצאה כישראל האמריקאית רות

 ״החוח במלץ שעבר כשבוע מתה
כ נתגלתה הגופה בנתניה. הירוק׳׳

 הוורידים כשכאחד ריקבון, של מצב
מחוב שהיתה הזרקה, מחט נעוצה

 שבו משוכלל, אינפוזיה למיתקן רת
מסוכן. רעל שרידי נמצאו

 ג׳ון המזכיר של אשתו סקוט, קרול
 היא כמיקצועה. אחות היתה סקוט,

 ב־ הודיע אשר כעלה, עם הסתכסכה
 נעלמה, שאשתו הרצליה מישטרת

 הגופה. שהתגלתה לפני ימים שלושה
 איימה אשתו כי לשוטרים אמר הוא

להתאבד.
 שכעיק־ דהחקירה ההתאבדות על

 ימים, כמה כמשך איפול הוטל כותיה
כפרשה. המעורבים זהות בגלל

ה חקיר
ת לג מ מי ה ב ד בו ע ה

 לטלוויזיה העביר מי חוקרים העבודה במיפלגת
 הד״ר המיפלגה, דובר בשם תגובה הישראלית

 אבנרי אורי לפגישת בקשר ביילין, יוסי
ערפאת. יאסר עם

 את שהעביר סי כי בטוחים כמיפלגה
 עצמו, על־דעת זאת עשה לא התגובה

 גורמים עם התייעצות מתוך אלא
המיפלגה. בצמרת בכירים

 החו<דמרות
שלום ,,עבש■! ב.,

 התמרמרות שוררת בשלום־עכשיו פעילים כמה בין
 בשבת, שנערכה הגדולה שבהפגנה על־כך,

כולה, מפ״ם את התנועה מטעם הדובר בירך

 הנוצריות הפלאנגות מאנשי רבים כי מתברר
 עברית. דוברים הלבנון בצפון

 אלא כארץ, עברית למדו לא הם
 קיימת שם ג׳וניה, של באוניברסיטה

עברית. ללימודי מחלקה

ה אנ חו בי עג
להר דרך מצא ייטראלי אגרונום

 המשמש המריחואנה, צמח את כיב
מתורב עגבניות על חשיש, להפקת

תות.
 בארץ, צומחת כבר העגבי-חואנה

 אין ■המישטרה של הסמים ולמיחלק
 עלי שכן המטעים, את לגלות דרך
ל כצורתם דומים העגבוחואנה צמח
העגכניה. עלי

י

א רי ד לו ג נאור נ
 הקריקטוריסט זכה בארץ, שפורסם למה בניגוד

 המו״לות חברת נגד במישפטו לוריא רענן
 שבית־המישפט הראשון בסעיף שפרינגר, אכסל של

לגביו. פסק הגרמני
 כתוספת מרקים אלך כתיע זכה לוריא

 שוקלים הפסיקה ובעיקכות ריבית,
 תביעה הגשת לוריא של פרקליטיו עתה

 בבית- עדותו על נאור, נגד משפטית
 עם מתיישבת שאינה הגרמני, המישפט
בירושלים. במישפטו שנשמעו העדויות

 וגיבוד יחס■
ה ט־ו ארגנ ד

 איש את שכרה בישראל ארגנטינה שגרירות
 לתיקון שיעשה כדי וילדר, צבי יחסי־הציבור,

 הישראלית. בעיתונות ארגנטינה של תדמיתה
פלאטו־שרון. שמואל של דוברו היה וילדר

ג ר ב נ ״ז  א
ח מאחורי ר פ

 פרח, יהודה שח״כ טוענים כליברלים פעילים
 נתניה. לעיריית הליכוד מטעם שירוץ
 אייזנברג. שאול המיליארדר, על־ידי נתמך

 שאייזנברג טוענים פרח של יריביו
 בנתניה, כדריסת־רגל מעוניין

כעיר. הרבים התיירות עיסקי בגלל

כיסוי חסרי ח״כים
 למנכ״ל לפנות עומדים הליכוד של ח״כים

 מדיניות על לפניו ולהתלונן לפיד, יוסף הטלוויזיה,
 ברדיו מהכנסת דיווחים של ברורה לא

ובטלוויזיה.
 כאלה או אלמונים, שח״כים היא הטענה

 מיידי לפירסום זוכים בזוטות, העוסקים
 אחרים, שח׳׳כים בעוד ומקיף,

 זוכים לא רצינית, עבודה העושים
כלל. לאיזכור

ת בעיו
ת ר ב ח החעוננד ל

 בוועדת־הכספים קשה עתיד צפוי לחברת־החשמל
 שר־האנרגיה, בין שחל הפירוד אחרי הכנסת. של

 תיכון. דן הליברלים, וח״כ ברמן, יצחק
 לקואליציה, אחד של.ח״כ רוב יש כוועדה
 שקשורה הצבעה שבכל ונראה

 עם תיכון יצביע למישרד־האנרגיה
האופוזיציה.


