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 בשיחות ממודעי

המערך ע□
 מנהלים מודעי, יצחק שו״האנרגיה, מקרדכי
 אנשים עם קבועות, אך שקטות, שיחות

כמיפלגת־העבודה.
 השר־לשעבר, אנשי בידי להותיר רוצה אינו מודעי
 על המונופול את זייגרמן. דרור והח״ב ברמן, יצחק

 הליברלים בין שהיחסים למיקרה העבודה. עם המגעים
 גלוי. למשבר יגיעו ותנועת־החרות

 שריר אברהם השר מסיעת עסקנים גם ביקשו השבוע
 כה עד מיפלגת־העבודה. אנשי עם שיחות לקיים
 מן הליברלים פרישת על דיביר לכל שריר התנגד

 הטבח בעניין ועדת־החקירה שקרבה ככל אך הליכוד,
בסיעתו. גם אי־השקט גובר עבודתה, לסיום בביירות

י לארץ ודומה
 בפולין, העושח צרפתי, איש־עסקים

מנ מישראל. הזמנה ולנפח ללך מפד
 לבוא הוזמן ״סולידריות׳׳, תנועת חי;

 במיסת־חחצות כחניהסולד ולהשתתף
ככית־להם.
 שר־התיירות, עם תואמה ההזמנה

 וה־ הוותיקאן ונציגי שריר, אברהם
כארץ. הקתולית כנפיה

 - הכליסטיניח המועצה

השנה בסוף
 בעיתונות, המתפרסמות לידיעות כניגוד

 תתכנס לא הפלסטינית הלאומית המועצה
 .1אזי3 כראשית רק ואולי ,19צא סוף לפני

אלג׳יריה. כירת אלג׳יד, :המקום
 ״המועצה של הקרובה להתכנסות משמעות אין

 נטול מוסד־ביניים׳ זהו בדמשק. אש״ף של המרכזית״
 דמשק. היא הקבועה שכתובתו ממש. של סמכויות

 המתוחים ביחסים תפנית שום מבשר אינו כינוסו
 ובין שלום, של בקו עתה הדוגלת אש״ף. הנהגת בין

קיצוני. מישחק המשחקת סוריה, ממשלת

 - א״גשט״ן כיתבי

לירושלים
 כין מישפטי מאכק שנות צ0 אחרי

 וכין כירושלים העכרית האוניברסיטה
 זכתה האמריקאית, ״פרינסטון״ אוניברסיטת

 את תקכל והיא העכרית, האיניכרסיטה
 איינשטיין. אלכדט של כתכיו

 באוניברסיטה עבד הידוע תיאורטיקן־הפיסיקה
 20 אחריו הותיר הוא .1955ב־ למותו עד האמריקאית

 פורסמו, שטרם ומאמרים כיתבי־יד של עבים כרכים
 העברית. לאוניברסיטה יועדו צוואתו על־פי ואשר
 בעיקבות עתה, ורק להעבירם, סירבו פרינסטון אנשי

 הלאומית לסיפריה איינשטיין כיתבי יגיעו המישפט,
בירושלים. בגבעת־רם

 שרו! של הגציג

בוועדה
 השופט ועדת של הפתוחים הדיונים ככל
 כמחנות־הפליטים, הטכח את החוקרת כהן,
 חיל־האוויר, כמדי כסיר קצין נוכה

הדיונים. את ומקליט

 אלא חיל־האוויר, מיפקדת למען עובד אינו הקצין
שרון. אריאל שר־הביטחון, למען

הומינו נגור! א הפל

לציד־אדס
 בחודשים רווחות באירופה ימניים־קיצוניים באירגונים
 של הלבנוניות הפלאנגות כי שמועות האחרונים
 שישתתפו במתנדבים, מעוניינות ג׳מייל מישפחת

בציד־אדם.
 כתקופה סכר רווחו כך על השמועות

 וכשאתידא. כצכרה לטכה הסמוכה
 יוכלו כי הובטח האירופיים למתנדכים

כאוות־נפשם. פלסטינים להרוג

תפגי! עכשיר .שלום
שבת  עכשיו״ ״שלום תנועת תפגין הקרובה כ

הכבושים. כשטחים ההתנחלות נגד
 ביטלה אך שבועיים, לפני להפגין תיכננה התנועה

 הצבאי המימשל בניין התמוטטות בגלל ההפגנה את
בצור.

בשלושה מודווה

מיליון
 שיזם הוא בניו־יורק, בית״ר נציב בן־יעקב, יצחק

 חתמו שעליה פרס שימעין בגנות המודעה את ואירגן
 עילה עתה משמשת זאת מודעה אמריקאיים. יהודים

 והליכוד. המערך ביו למחלוקת
 שאיש עד פורסמה ולא הושהתה המודעה

 ססטזי מניו־יורק קיבל אדמון, דויד הליברלים,
 — דירות מיליון שלושה כמעט — דולר
יומונים. כשלושה לפרסמה כדי

טלוויזיה

אדוטים במעלה
 לכנות עומד גולן מנחם והמפיק הכימאי

 הירוק, לקו מעבר ענקיים אולפני-סרטים
ירו־טלים• ליד כמעדה־אדומים

 הגדולים. הרצליה באולפני להתחרות רוצה גולן
 •של ערוץ הקמת על בתחרות מעמד לעצמו ולקנות

בישראל. מיסחרית טלוויזיה

בגליל הפסיד נעים
 הצליח לא נעים, רענן העכירה, ח״כ

 הקניות אירגון יושבייראש לתפקיד להיכחד
 הפסיד רמות־נפתלי, מושב חכר נעים, כגליל.
החקלאי. כמיגזר כלכלית עוצמה כעד תפקיד

 היה הוא שבה לעיסקת־חבילה סירב הוא :הסיבה
 הגליל. מושבי אירגון ביושב־ראש לתמוך צריך

בו. תמיכה תמורת אירגון־הקניות. של אירגון־האב

החשיש מחירי

בירידה
 כלבנון הנמשכת המילחמה כגדל

 עודפים ככיקעת־הלכנון מצטברים
ה התוצר שהוא חשיש, שד גדולים
האיזור. שד העיקרי חקלאי

 שמחירי לכך גרמה זאת הצטברות
 ומחירו תלולה, כצורה ירדו החיטייט

 עתה מגיע בלבנון חשיש קילוגרם של
דולר. צו! שהם לבנוניות, לידות 401ל־י

רווחים

חקלאיות לחוות
 חוות שהקימו ישראלים, אנשי־עסקים

 כיניהן השלישי, העולם כמדינות חקלאיות
 כתוך ריווחי־ענק עד מדווחים ג׳סייקה,

קצר. זמן
 יצאו רבים ישראליים חקלאים :המיידית התוצאה

ארצות. באותן להרוויח כדי לחו״ל

רבין אנשי

המדדיה נגד
 ושכח נמיר אורה והחי׳כים גלילי ישראל

 אדיו, פנייה יוזמים רכין, מחנה מאנשיי וייס,
 ז׳בוטינסקי״ ״מדליית את שיחזיר כדי

הניצי־קיצוני. ״תגר״ מחוג קיכד שאותה
 מקבל זה חוג לפני שמופיע מי כל כי טוען רבין
 נפשות ולעשות להופיע מבקש והוא המדליה. את

מקום. בכל לדיעותיו

הפסידו כדורגלנים

בסלסיס מיליונים
 כסיר מהם אחד כדורגלנים, שני
 כערב במישהק־קלפים הפסידו ומוכר,

 מיליון לשני קרוב של סכום אחד
לירות.

 הקבוצה, להנהלת הדכר כשנודע
 התעוררה הלאומית, כליגה הנמצאת

 למנוע אפשר כיצד נכדק עתה מהומה.
 למועדץ־הקד־ דהגיע שחקנים מאותם

פים.

וחקר פלד האלוף
 הישראלית המועצה יו״ר פלד, מתי (מיל׳) האלוף
 ונחקר למישטרה נקרא ישראלי־פלסטיני, שלום למען

 לפני שהתקיימה המועצה של באסיפה חלקו על
שנתיים. כימעט־

 פתחה הליכוד, •טל כנסת חברי־ דרישת לפי
 אסיפה, שבאותה מפני כחקירה, המישמרה

 וכו המועצה, סמל הוצג בינואר
ופלסטין. ישראל שד השלובים הדגלים

 שנאסרו אחרי המישטרה, מישפטני החליטו כבר בעבר
 סיכוי אין כי זה, סמל שענדו המועצה מאוהדי חמישה
 דגל אוסר אינו שהחוק מכיוון להרשעתם, להביא

 אותה אחרי ימים כמה זו. בדרך המוצג פלסטיני
 הזה הסמל את אבנרי אורי (דאז) ח״כ הציג אסיפה,

ושריה. ראש־הממשלה בנוכחות הכנסת, דוכן מעל

בגבוד דריכות

הדרומי
 הגכול קו לאורך השמירה את הגביר צה״ל

 הגיעו ימית. דחכל הקרוב המיצרי־ישראלי,
 לעצירת התנועה של שפעילים שמועות אליו

 הגבול את לחצות מתכוונים כסיני הנסיגה
כחכל. נטושים בבתים ולהתבצר

? הקמח מיועד דמי
 לאפיית בשקים קמח נקנה שבהם ערביים, בכפרים

 השקים. ממקור דאגה מובעת ביתי, לחם
 ״מתנת : הכתוכת מוטבעת חלקם על

 לאונר״א, האירופית הכלכלית הקהילה
הפלסטינים.״ לפליטים חופשית לחלוקה

 בארץ שנמכר קמח אם לבדוק מנסים בישראל ערבים
בלבנון. לפלסטינים יועד

איים דולצ׳ין
 אריה על זועמים הליברלית כמיפלגה

 הכספים העברת את להפסיק שאיים דולצין,
 אברהם ייבחר לא אם למיפלגה, מהסוכנות

הסוכנות. להנהלת נוספת כפעם כץ
 להנהלת־הסוכנות הנציג בחירת הופרדה זו מסיבה

 הדבר לממשלה. המיפלגה של השישי השר מבחירת
 עיסקות ללא ברוב, לזכות ולכץ לדולצין לאפשר בא
הממשלתי. התפקיד על המתמודדים עם

ייוסד דא יבוא היסד
 האירופי לשוק התחייבויותיה בכל תעמיד ישראל

 יורד מאירופה מוצרי־ייבוא על והמכס המשותף.
.50/0ב־ בקרוב

 תעוקר לא האלה המוצרים כמחיר ההורדה
 עד הממשלתיים ההיטלים העלאת עד־ידי
 התעשיינים שד לחצם למרות היבוא,

הישראליים.
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