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 שביתה על להכריז עומרת ישראל ערביי של ועדת־המעקב
 מפניותיה מישרד־הפנים התעלמות — הסיבה כללית.

 ישראל. ערביי בבעיות לדון כדי הוועדה, חברי עם להיפגש
 של הארצי ומהוועד הערביים מהח״כים מורכבת הוועדה

הערביות. המקומיות המועצות ראשי

ה מחנה סיי כנ ב

ת טו ש פ ת דן ה ר ע לגו
 יריד את קבוע באופן המארגנת האומה, ירידי חברת

 ירידים. שלושה דן בגוש בקרוב לארגן מתכננת ירושלים,
 כמה של בהתנגדות תיתקל זו יוזמה כי יתכן

 מהן אחת שלפחות דן, בגוש מחברות־הירידים
 האלה העיריות מהעיריות. כמה על־יד נשלטת
 רשיונות במתן קשיים להערים עלולות

הירושלמית. לחברת־הירידים

ד פרי?גה ה ש מי ל

ל שומרים ם ע חי שלי ה
 שני של חייהם על לשמור אמצעים ננקטו

 פילים במזרח־התיכון, האמריקאים השליחים
דרייפר. ומורים חביב

והמודיעין גור
 מרדכי ח״כ הרמטכ״ל־לשעבר, של עדותו

 הטבח לעניין ועדת־החקירה לפני גור, (״מוטה״)
 דיווח אם לשאלה תתייחם ובשאתילא, בצברה

 שבכניפת הסכנות על המדיני לדרג המודיעין
 הפליטים. למחנות הפלאנגות

מיוזמתו. הוועדה לפני להופיע ביקש גור

ם חי טי ת מב שרו מי
 הציעו העבודה במיפלגת ציבוריים תפקידים ממלאי

 מרכז לחברי מישרות עשרות האחרונים בשבועות
 השבוע. המתכנסים המיפלגה,
 ממלאי יכולים אם בשאלה יכריע המרכז הסיבה:

 אחד, מתפקיד ביותר לשאת במיפלגה תפקידים
 להכשיל מבקשים הרבים התפקידים מבעלי וכמה

חברי־־מרכז. ״קניית״ על־ידי ההצעה את

שה ם1 ט ? — סי ת רו ח ל
 במיפלגה יתגברו אם כי מאיים, נסים משה שר־המישפטים

 הוא זאת, מכנה שהוא כפי הפלאנגות, קולות הליברלית
 לתנועת שיצטרפו מרכז חברי של גדולה קבוצה יארגן

החרות.
 של לסילוקו בתקיפות מעתה לפעול מתכונן נסים
 במיפלגה ההנהגה מעמדות מודעי יצחק השר

התקציב. נגד הצביע שמודעי אחרי הליברלית,

ת ל עיניים בוויו י1ל
 סובל לוי, דויד םגן־ראש־הממשלה,

 ניתוח עבר הוא לאחרונה בעיניו. מבעיות
 לעבור שיאלץ ויתכן האחת, בעינו קל

בשנייה. גם דומה ניתוח

 בתוך המשוננים מילואים, חיילי כמה של תלונותיהם
 הועילו. לא בלבנון, ג׳סין מחסום ליד כנסייה

 לחלל הכרח שאין מפקדיהם באוזני טענו החיילים
 שקיבלו והתשובה הנוצרית, הדת קודשי את

צבאי. שימוש במיבנה עשו הסורים שגם היתה

הל ם מנ או סי לו קו ה
ר צ ע נ

 קולוסיאום מועדון של מנהלו הירש, סמי
 אחרי המישטרה על־ידי נעצר בתל־אביב,

 שפרצה בקטטה בהשתתפות שנחשד
במועדון.

 הדיון וגם בסוד, נשמר מעצרו דבר
 פקודת הוצאה שבו בביודהמישפט,

 — הנוהג על־פי שלא — נערך המעצר,
החשודים. השתתפות בלי

 ובין חיפאים שלושה בין פרצה הקטטה
 השישה, וכל המועדון, משומרי שלושה

בערבות. ושוחררו נעצרו הירש, עם יחד

ם לני ב  ,1ב ק
שכנים א מ ל

 בחברת־העובדים הפשרה מניסיונות אחד
 בגדה לבנייה המתנגדים בין ההסתדרותית,

 הוא הבנייה בהמשך המצדדים ובין המערבית
 העוסקות ההסתדרותיות החברות רק זה:

 ימשיכו ״סולל־בונה״, כגון קבלניות, בעבודות
 יפעלו לא המיטכנות שהחברות בעוד בעבודות,

המערבית. בגדה עוד

ת שעות ספו ר נו צ או ב
 התחילו ערך־מוסך ומם מם־ההכנסה חוקרי
 הוכפל — הסיבה רבות. נוספות שעות לעבוד
 המחלקות. של היזומים המיבצעים מיספר
חלקיות. הן ההצלחות זאת למרות

ת מו צ ם □1של ע כ לי ע

טי לי פו
 מטעמי סרבני־מילהמה תנועת ־טל הישראלי הסניף מישרד
 מ־סתור־ות. בנסיבות נפרץ תל־אביב. בדרום הנמצא מצפון,

 מודפס וחומר סרבני־מצפון של רשימות חיפשו הפורצים
שי״ק. ישעיהו הוא בארץ, האירגון מזכיר האירגון. של

די דיון ן סו פו צ ב
 בסידרת החשוד רבי, אשר נגד המעצר בבקשת הדיונים
 העיתונאים. מעיני הרחק התקיימו דתי. רקע על רציחות

 נגרו והחקירה ירושלים באיזור נעצר רבי
 חוקרים צוות על־ידי בתל־אביב התנהלה

 להסתיר ביקשה המישטרה אך — מירושלים
 ורבי העיתונאים, מעיני המישפטי הדיון את

 אין שם ובנצרת, בעפולה לבתי־מישפט הועבר
בבתי־המישפט. עיתונאים של קבוע סיקור

□ בגזיטן קו מ א ב ט1ס /
 יומון ככתב סאמט גירעון את להחליף עומד בנזימן עוזי

בוושינגטון. הארץ
היומון, של הצבאי לכתב תחילה הוצע התפקיד

ט! קצינים רי ס  ה
ת ה א מ ח ל מי ה

 וסרן רב־־סרן בדרגות במילואים קצינים
 המערבי הציר כיבוש על קצר סרט הפיקו

 השניים, עסוקים אלה בימים בלבנון.
 באוניברסיטת לקולנוע סטודנטים
המצולם. ההומה בעריכת תל־אביב.

 לנסוע עומר שיך לקבלו. שסירב שיך, זאב
 מילגה שקיבל אחרי לארצות־הברית

 היא המילגה אקדמי. במוסד להשתלמות
אמריקאיים. ממקורות

 הוא מסצו׳סטס. שבמדינת בוסטון בעיר עתה נמצא בנזימן
אקדמית. שבתון בשנת בבוסטון השוהה לאשתו, מתלווה

ס א ל ל1 ג א פ  — ר
ה רי עי ל

 התארגנותה את עתה המחדשת ותמורה״, ״ליכוד סיעת
 לכבוש תנסה רפאל, ויצחק גלאס דויד בראשות במפד׳׳ל

 בירושלים. המפד״ל סניף הנהגת את
 בבחירות להתמודד ינסו ורפאל גלאס

 בראשות ירושלים לעיריית המוניציפאליות
 כי מראש שתודיע המסד״ל, של יונית רשימה
קולק. טדי העיריה ראש עם פעולה תשתך

ר ב ח עי ה בי ר  — ה
י ד ר פ ס

 שאול יהיה הציונית בהנהלה חרות של הרביעי החבר
על יהיה הוא מיגדל־העמק. המקומית המועצה ראש אמור,

? ץ אר ל
 לדון עומדת ולטקסים לסמלים ועדת־דדטרים

 להעלות בן־מאיר, דב המערך, ח״כ של בהצעתו
עליכם. שלום עצמות את לארץ

 החינוך־והתרבות, לשר הציוני הקונגרס בימי פנה בן־מאיר
 הנטיה את ״לאזן בנסיון ההצעה את נימק השאר ובין

 לאומי חיים אורח עבר אל בקרבנו, המסתמנת המסוכנת,
 של האתונאי האורח חיזוק על־ידי ספרטה, נוסח

התנהגותנו".

סקי אנו־רי  קלציינ
ל ע פ י

 בצעדים לנקוט עומד קלצ׳ינסקי אנדרי חרות, מרכז חבר
 נגד מחאתו את להביע כדי זאת, יוצאי־דופן.

 גרמניה וממשלות הליכוד מממשלת בין שיתוף־הפעולה
וארגנטינה.

מו שטרוז יחרי  !/י
? בז ר ט ה

 מישטרת של פעולתה את המסקרים העיתונאים
 פעולות של הסיקור החרמת שוקלים מחוז־המרכז,

 מחבריהם. אחד עם סולידריות לאות שם, המישטרה
 לדוברת הורה עמיר, גבי ניצב מפקד־המחוז,

 שפירא, ראובן ״דבר״, כתב את להחרים המחוז
 מחאה מיברקי שיגרה העיתונאים ואגודת
ולשר־הפנים. המישטרה למפכ״ל חריפיס

ה פ ה1 ק ד ע ס / 
ת או מ צ ע ה בגן־

 הקמת תל־אביב לעיריית תציע משקיעים קבוצת
 תהיה התשובה אם בגן־העצמאות. גדול קפה־מיסעדה

הקרובה. הרחצה עונת תחילת עד המיבנה יוקם חיובית,


