
1
ך י ן נ מ ו ת

לארץ ס1אר
 הודיע ארנס, (״מישר,״) משה בארצות־הברית, ישראל שגריר

לארץ. ישוב הוא הבחירות יוקדמו שאם
 מרכזי תפקיד לתפוס יוכל הוא שאז היא, ההנחה

 ארנםהניצי.הקואתולחזקהליכוד,כהנהגת
קמפ-דייוויד. הסכם ממתנגדי היה

 בין בגישה
וערבאוו? קלוצניק

 בין פגישה בתוניס תתקיים שבקרוב יתכן
 אש״ךמנהיגוביןקלוצניקפיליםהציוניהעסקן
 על־כך מסר מונטה־קרלו רדיו ערפאת. יאסר

השבוע.בשידוריו
 כמה לפני פירסס היהודי, הקונגרס נשיא שהיה קלוצניק.
 פייר ועם גולדמן נחום עם משותפת הצהרה חודשים

 בין הדדית הכרה בזכות בינתיים) (שנפטרו מנדס־פראנס
והפלסטינים. ישראל

 של נעיצפה
בגליל חרות

 בגוש בגליל, חדש מיצפה יוקם קצר זמן בתוך
הארץ. מצפון חרות אנשי מהרת על שגב,
 זכו הארץ במרכז שחבריהם התמרמרו בצפון מיפלגה פעילי

 כפר־סבא. ליד הירוק הקו על שנבנה יאיר, כוכב ביישוב
 מאה יתארגנו שאם הבטיח דקל, מיכאל סגן־שר־החקלאות.

עבורם. גם מיצפה יוקם מישפחות

 פריאל
לא_מחתרר

 להגיש עומדת פריאל סיגלית יחסי־הציבור אשת
 כדי הליברלית, המיפלגה של לבית־הדין תביעה

•מישי. •מר לבחור המיפלגה מוסדות את לאלץ
 השרים של דעתם נגד להתקבל סיכוי כל אין לתביעה

 בשר לבחור שלא שהחליטו ארליך. ושימחה מודעי יצחק
).2362 הזה העולם שישי(תשקיף

 רבים מתגמלי□
בפסח

 דירות 1400 מיידית לכניסה מוכנים יהיו השנה הפסח בחג
 מתנחלים 6000כ־ יתוספו חודש באותו המערבית. בגדה

הירוק. לקו שמעבר להתנחלויות חדשים

 של ס!
סירב בגין

 ראש־הממשלה. של בנו בגץ, בנימץ־זאב
 בסוכדנות העליה תיק את לידיו לקבל סירב

 העולמית׳׳הצה׳יד״חרותראשותאתאו
 רוצה ושהוא קטנים ילדים לו שיש בטענה

זמנו. את להם להקדיש

שבים17הנ תנועת

הקטינים נגד זייגר
 לכנסת להגיש עומד זייגר יצחק הליברלים ח״כ

 משקאות מכירת שתמנע חוק, הצעת
.17לגילעדלקטיניםוטבקאלכוהוליים

 מבעלי רבים של חמתם את עליו לעורר עלול זייגר
אלכוהוליים. משקאות המוכרים והדיסקוטקים, הפאבים

 ברגר נ/נחם
ייבחר

 עורכי־הדין, לישכת נשיא לתפקיד חרות מועמד
 הפרופסור יריבו, על לגבור עשוי ברגר, מנחם
ליבאי. דויד

 מועמד בחירת נגד רחבה קואליציה מתארגנת בלישכה
העבודה.

לקיבוצים וידיאו
לגדה

 עם הסכם על לחתום עומדת ההסתדרות של ועדת־התרבות
 במקום בקיבוצים שיופצו סירטי־וידיאו המשכירה חברה

סירטי־קולנוע.

השוטרים
והחקירה פרשו

 בפרשת לוי ארמנד של יחידתו שניהלה ההקירה בעת
 מקציני־המישטרה שניים מהחקירה פרשו הסורקים,
בה. שהשתתפו
אלי ורב־פקד טרר, אבי רב־פקד הם השניים

 פרישתם את מייחסים במישטרה ביכלר.
ניהול־החקירה. מאופן רצונם לאי־שביעות

 בגדה המוקמות הרבות החדשות ההתנחלויות במיסגרת
 של חדשים מושבים שני בקרוב שם יוקמו

תנועת־המושבים.

 עיצומים
לפיד נגד

 פירסומת לאחרונה משדרים לא ישראל קול של ב' ברשת
 עובדי של עיצומים במיסגרת זאת — בשעות־הבוקר

התחנה.
 יוסף רשות־השידור, שמנכ״ל טוענים, העובדים

 הטלוויזיה.לעומתהרדיואתמקפחלפיד,
 לרשות בבדים הפסדים גורמים האלה העיצומים

השידור.

רך1ע בלי ן1ע1שב
 לשבועון חדש עורך ייבחר לא הנראה, ככל

 מאיר העיתונאי במקום השבוע״, ,.יומן הליכוד
 וחזר בשבועון עבודתו את שהפסיק עוזיאל,

ל״מעריב״.
 ירדה קוטלר, יאיר ממעריב, אחר עיתונאי של מועמדותו

מהפרק. בינתיים

ז

ק1ר למנפע׳ לם1א
 למופעי־רוק, אולם בקרוב יהפוך בתל־אביב דן קולנוע
 ואחד הפרוייקט מנהל ודיסקוטק. מיסעדה גם בו שיהיו

וייס. שוקי עיסקי־השעשועים איש הוא השותפים

ו־1אס1 לבן בשר
 שהוצא אחרי בשר חנות נסגרה בהרצליה

צר־סגירה. נגדה
 ..אדום־לבן״ היה החנות של שמה

 הטענה, שהתקבלה אחרי הושג וצו־הסגירה
שי בה נמכר כי ברור החנות •טל שמשמה  ב

חזיר.

אושפז סיני אריק
 חש בניו־יורק, להופיע שעמד סיני, אריק הישראלי הזמר

 גס בוטל מחלתו בגלל במעיו. השבוע ונותח בביטנו כאבים
בקנדה. ביקורו

 בהברחות שיא
נעלבגון

 מוצפים ובעיירות־שדה בשטחים סוחרים
 מוצרי־החשמל ומחירי מלבנון, מוברחת בסחורה

 מהמחירכחמישיתהואהמוברחיםוכלי־הבית
הרישמי.
 בעלות חברות של בדרך־כלל היא הסחורה
בארץ. שירות סוכנויות להן שיש מוניטין,

 פירסום נ/ישרד
בגליל

 יפתח הארץ בצפון ראשון ויחסי־ציבור מישרד־פירסום
 מישרד עם בשותפות ייפתח המישרד בגליל. בקרוב

ליחסי־ציבור. תל־אביבי

 תתחתן השחקנית
בישראל

 הפופולארי בסרט המככבת מונטגומרי, בלינדה השחקנית
 בהסרטת להשתתף כדי לישראל באה מאטלנטיס האיש

אחר. סרט
 בירושלים להינשא כדי ההזדמנות את תנצל מונטגומרי

שלה. לחבר
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