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 בחירות יהיו
מוקדמות

 הקדמת תיתכן כי ההערכה, רווחת הפוליטית במערכת
 ועדת־ מסקנות שייוודעו אחרי ,11ה־ לכנסת הבחירות
 בביירות. הטבח לעניין החקירה

 לקראת ראשונים ׳גישושים :לכך הסימנים אחד
 מישרדי־ ובין גדולות מיפלגות שתי בין התקשרויות

שלהן. תעפולת־הבחירות את שינהלו פירסום,

עד שרים  ב
ריתוק צוו■

 ואחר ימתנועת־ה׳חרות אחד — שרים שני לפחיות
 השבוע להוציא הציעו — בליכוד הליברלית מהחטיבה

 הציבורי, השירות עובדי לכל קולקטיביים צווי־ריתוק
 להפגין. להם קראה שההסתדרות

 היסיבות אחת כאשר ההצעה, את דחו כאוצר
 . הפרת־חוק שתהיה האפשרות היא לכך

 מפרכים היו רכים עוכרים כאשר המונית,
לצווים. לציית

א ■שובים ל  ל
אמבולנס

ו ונדרה יכנה נס־ציונה, הישוכים
 רחוכות שבסביבת אזוריות מועצות
 טיפול ניידת — נט״ן ללא ישארו
 אחרי כרחוכות, הממוקמת — נמרץ
 כתחזוקת חלקם את שילמו לא שהם

האמכולנס.
 כשנת־ החל ישלמו רחוכות תושכי
 לכית־אכ שקל 100 הכאה הכספים

•הנט״ן. תחזוקת לצורך

שה שרון ביקור  והפלי
לניקאראגואה

 העצמאית מדיניות־החוץ על זועמים במישרד־החוץ
 חוגים לדעת שית. אריאל שד־הביטחון. שמנהל

 שרון של ביקורו את לקשור עלולים במישרד־החוץ
 בפלישה הונדורס המרכז־אמריקאית בדיקטטורה
 אנסטאסיו המודח הרודן תומכי בגלוי שמתכננים

 הסמוכה. לניקראגואה אמריקאית, בחסות זומוסה,
 וכמישרד־ כהונדורס, חונים זומוסה תומכי
 של ביקורו כי חוששים הישראלי החח
 יחסי את יעכיר עתה דווקא בהונדורס שרץ

 הלטינית, אמריקה ממדינות כמה עם ישראל
לניקראנואה. לפלישה המתנגדות

שישי שד אין
 שנערכה הליברלית, המיפלגה של הנשיאות בישיבת
 השרים של על־דעתם הוחלט בתל־אביב, השבוע
 השישי השר בחירת כי מודעי ויצחק ארליך שימחה
 בלתי־מוגבל. ׳לזמן תידחה הליברלית המיפלגה מטעם

 למיפלגה שמוטב הוא ארליך של הנימוק
 ועדת־החקירה, לתוצאות להמתין הליברלית

 בממשלה. שותפותה את תעמיק שהיא לפני
 לו שהתכרר משום לדחייה, מסכים מודעי

 שדו המועמד לכחירת סיכוי כד אין כי
גרופר. (״סייפי״) פסח השישי, השר לכהונת

 העיקריות, החטיבות שתי בין המתיחות גוברת בליכוד
החרות. ותניעת הליברלים  מהליכרלים שאיש כך עד מצביעים בחרות

 שד האחרונים ממהלכיו כפומכי הסתייג לא
 שד אפשרות על שדיבר מודעי, יצחק השר

המערך. עם הליברלים של משותפת הליכה

ואדיציוני3 איום
 שיגר רנר, צבי הה״ב הליברליים, העובךם איגוד יו״ר

 הקואליציה, הנהלת ליו״ר אולטימטיבי מיבתב השבוע
שפירא. אברהם הח״כ  בסידרי־ שינוי יחוד לא שאם לו הודיע הוא

 רנר עצמו יראה הקואליציה, של העבודה
 ולא עניין, של לגופו תמיד להצביע חופשי
 שיסיפלגתו הקואליציוניים ההסכמים עד־פי
עליהם. חתמה

 עולמים דרכונים
א לנטור■ ח קר
 דרכונים ברכישת מתעניינים נטורי־קרתא

 תבל״, שירות ״רשות שמנפיקה עולמיים,
 גרי ,1 מס׳ אזרח-עודם עומד שבראשה

דייוויס.
 של זכויות־האדס בהכרזת מעוגנת הדרבץ הוצאת
 בו. מכירות אינן שונות שמדינות למרות האו״ם,

 זאת יעשו הם אלה דרכונים נטורי־קרתא ירכשו אם
 ת׳עודות־זהות או דרכונים מלהחזיק להימנע כדי

ישראליות.

* ד כו ללי
 תנועת־החרות, של ׳מעוזה ב״מצודת־זאב״,

 רעיונו סביב מאבק הקלעים מאחורי מתנהל
 להוציא בגין, מנחם ראש־הממשדה, של

הליכוד. את יישרת אשר יומץ,
 כלכלה, לענייני שריהעל ניצב המיתרם של אחד מצד
 העיתון, הוצאת למען לפעול המבקש מרידוד, יעקב

 יורם שר־האוצר הוא תוקף בכל לכך שמתנגד ומי
 מרידוד אל פנה שבגין מקורביו באוזני הטוען ארידור,
 להבטיח, כדי היומון הוצאת למען לפעול בבקשה
הפועל. אל ייצא לא שהרעיון למעשה,

ה אג ד
עכשיו״ ב.,שלום

 מודאגים!מכך עכשיו׳׳ ״שלום בתנועת
 התנועה שד האחרונות הפעולות מן שבכמה

 מצד פעולה בשיתוף כדל זכתה לא היא
 הדבר ניכר ובמיוחד הקיבוציות, התנועות

 אד מפ״ם של הארצי הקיבוץ של ביחסו
התנועה.

 העיקריים הגופים אחד הארצי הקיבוץ היה בעבר
עכשיו. שלום פעולות של האירגוני בצד שעסקו

- ג״סיקה שד
כארץ

 נובאק ג׳מיקה של דמותה את המגלמת שייבר, הלן לא
 אלא בטעות, שנמסר כפי בארץ, נמצאת בסידרה,

 של דמותו את סידרה באותה המגלם רובין, אנדרו
הצלם.
 ישראלי■ בסרט ראשי תפקיד מגלם רובין
 ציפי הביימאית של ״מירי״, בשם קנדי

 משחקים בסרט בארץ. עתה המוסריט טרופה,
וישראלים. אמריקאיים קנדיים, שחקנים

מתחתן ורמוס דגי
שהת ורמוס, דני המפד״ל, מזכ״ל

 חודשים כארבעה לפני מאשתו גרש
 השבוע נרשם ),2340 הזה״ (״העולם
בתל־אביב. ברבנות לנישואין
 תהיה ורמוס שד החדשה אשתו

 מבני־ 3א בת אלמנה גלזימן, אילנה
 של מעוזה ב״קסיטל״, העובדת ברק,

.7המפד׳

ד חי ערב׳ תפ ד
 הפלסטיני תפקיד את יעניק גאבראס קוסטא הבימאי
 בקרי, מויחמד לשחקן הפלסטינית הבעייה על בסירטו

 כפי יהודי־ישראלי, לשחקן ולא ערבי־ישראלי, שהוא
תחילה. שסברו

ב שמועות בי  ס
,וירדו-חסירות״

 מכוונות, שמועות עתה מופצות בבורסה
 של מניותיה ערך את להעלות המיועדות

 עומד שבראשה ״ירדן־חקירות״, חברת
סופר. דויד העיתונאי-לשעבר

 חבדת־בת, תקים שירדן היא המופצות השמועות אחת
 נאור, אריה ׳מזכיו״הממשלד״ שהיה מי ועמוד שבראשה
 בפרשת עובדי־המדיגה של בית־הדין על־ידי שהורשע

 קשרים בעל הוא לוריא,-אך רענן הקריקטוריסט
הליכוד. בצמרת טובים

אר ם פ מקו אר ב פ
 הקרובה תוכנית־הטלוויזיה יאת
 התוכנית מגיש ינחה טובה״ ״שעה

 שמפיקי אחרי פאר, דניאל ״כלכוטק״,
 מני שד הצעתו את דחו התוכנית

 עד התוכנית בהגשת להמשיך פאר
האזרחית. השנה לסוף

 הקבוע המנחה יהיה לא פאר דניאל
 להעניק היא הנטייה התוכנית. של
 שעדיין חדש, למנחה המישרה את
המירקע. על הופיע לא

ם בין מתיחות קי בו
 המיזרחי ״בנק ובין הפועלים״ ״בנק בין

 האחרונים בשבועות שוררת המאוחד״
 עם ביחד שותפים, הבנקים שני מתיחות.

 במכשירי־ הראשון״, הבינלאומי ״הבנק
 ולשני (בנקטים), האוטומטיים השירות
 שותפויות שד מסועפת מערכת יש ,הבנקים
שונות• בחברות
 הנהלת חברי של שבכינוס אחרי נוצרה המתיחות

 הבנק, הנהלת יז״ר מתח סניפים, ׳ומנהלי הפועלים בנק
 מדיניות על חריפה ביקורת גזית׳ (״גיורי״) גיורא

 המיזרחי. בנק של המהירה ההתרחבות
 לידיעת הדברים את להעביר דאג הכנס ממשתתפי אחד

מאיר. אהרון הנזיזרזזי, בנק מנכ״ל

מועצת מושב נדחה
תיו ר ב העובדים' ח

 שעמד העובדים״, ״חברת מועצת שד המושב
 בגלל נדחה דצמבר, בחודש להתקיים

 ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל בין חילוקי־דיעות
 המשק שד מהמנכ״לים במה ובין משד,

ההסתדרותי.
 פעולה המשתפות הסתדרותיות, חברות על כועס משל

 שהעניק הפועלים, בנק ועל ומצביע הממשלה, עם
 על אל־ לחברת ערבויות, ללא גדולות, הלוואות

 של מהודעתם מעודד ההסתדרות מזכ״ל הממשלתית.
 בהסתדרות יתמכו כי הליכוד, אנשי ראשי־ועדים,

הימיקציועי. המאבק בתחום

 מרוצים האזרחים
הריתוק מצווי

 מרוצים היו במחנה בביטאון־צה״ל האזרחיים העובדים
 להם איפשרו ולא נגדם, שהוצאו הריתוק מצווי

 השבוע. עובדי־צה״ל בשביתת־האזרחים ׳להשתתף
 ייעדרו אם כי חששו האזרחיים העובדים

 את להוציא שאפשר יוכח מהעבודה,
בלעדיהם. גם הביטאץ

ת חקירה שפחתי מ
 השבוע שהתמנה קנת, מכס עורך־הדין

 אינו ארדוזדרוב, רצח לחקירת הוועדה כחבר
זו. בפרשה שעוסק במשפחתו הראשץ

 התובע של עוזרו היה קנטרוביץ, הנרי הבכור, אחיו
 המקורי, ארלתורוב ירצח פמי׳שפט אל־עלמי, מוסד.

.׳30ה־ בשנות


