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 פתק לקלפי הטיל מיפלגת־העבודה ממנהיגי אחד
 חיים נבחר ושבהן בכנסת שנערכו בבחירות לבן,

המדינה. כנשיא הרצוג
 :ההצבעה לפני למקורביו אמר המנהיג

 שהצבעתי כמו הרצוג כשביל אצביע ״אני
נכון.״ (יצחק) כשביל

המפד״ל
פתירות? 1113

 מיסלגת ראשי עם המפד״ל למנהיגי שהיו בשיחות
 המר וזבולון בורג יוסף השרים אמרו העבודה

 הבחירות. להקדמת יסכימו כי
 למנוע מבקשת המפד׳׳ל הסיכות:

 דרוקמן חיים הרב של החדשה מסיעתו
 מקווים המפד״ל וצעירי כמיפלגה, להתארגן

 אפשר מוקדמות, כחירות יהיו אם בי
 הפנימיות הבחירות קיום את למנוע יהיה

׳׳ל. כמפר

לוושינגטון - דחן

ב ל ־ ר תובוו ב

 שיגר כר־לב, חיים העבודה, מיפלגת מזכ׳׳ל
 אדרי רפי רוזוליו, דני ׳׳כים לח מיכתכיס

מאחד יתפטרו כי כתביעה כן־־מאיר, ורב
 במארס. צ3ה־ עד .מתפקידיהם

 מרכז להחלטת חודשיים שלושה מלאו זה בתאריך
 כפל־תפקידים. יהיה לא כי שהחליטה מיפלגת־העבודה,

 בן־מאיר חברודהעובדים, מזכיר הוא רוזוליו דני
 הוא ואדרי תל־אביב, פועלי מועצת מזכיר הוא

שיכון־עובדים. חברת מנכ״ל

מאיי□ אוון
בקיצוץ

 שערך אוזן, אהרון שר־העכודה־והרווחה
 מאיים תל־אכיב, של הדרום כשכונות סיור

 של הרווחה כתקציב יקצץ הוא כי
 ממישרד• מגיעים סמנו ז5/״0ש־ העיריה,
הרווחה.

 המצוקה בשכונות הטיפול כי סבור אוזן הסיבה:
 יתר* הענקת למען ללחוץ מבקש והוא הוזנח,

 בהקצאת עצמם, השכונות לתושבי אוטונומיה
לשיקומם. התקציבים

ההיטל יבוטל
ת־חוב על ♦ איגרו

ישר ובבנק מישרד־חאוצד בצמרת
 היטל יהיה לא כי כאפשרות דנים אל
 כאיגרות-חוב המיסחר על 2״/״ של

 והוא הממשלה, על־ידי המונפקות
 כמניות המיסחר על לחול ימשיך
כלבד.

 את להמריץ האוצר יוכל זו כדרך
 ספיגת לצורך החוב כאיגרות המיסחר

מהציבור. כסף

 שאי־אפשר ולמרות שונים, ממשלתיים מישרדים
 השוק עם ההסכמים בגלל היין ייבוא על לאסור

 להקפאת הממשלתי הלחץ הביא המשותף, האירופי
הפסח. חג לקראת היבוא,

מפתיעים מעצרים
 בהתאחדות השחיתות פרשיות בחקירת

 הסטודנטים וכאגודת הארצית הסטודנטים
 מרחיקות־ התפתחויות חלו כתל־אכיב

 מעצרים צפויים וכעיקבותיהן לכת,
מפתיעים.

ח ר שו תיק ת־ חבר
שה חד

 המקומיות לרשויות הבחירות לקראת
 ששותפים חדשה, חכרת־תיקשורת הוקמה

יחסי-ציכור. ואנשי פירסומאים כה
 חמישה לה ויהיו ,83 וזיקשורת הוא החברה של שמה

הגדולות. בערים סניפים

שבר ת מ ד אגו  ב
העיתונאים

 עשויים עיתוני־הערב של העיתונאים
 אגודת־ כמיסגרת נפרדת חטיבה להקים

העיתונאים.
 העיתונאים לאגודת שנבחר אחרי זה, בצד ינקטו הם

 המיקצועית הוועדה יו״ר בו. מיוצגים אינם שהם ועד
 מהצהרון גרינשפן סמי אגודת־העיתונא־ם, של

 שהיו השינאה״ ״ביטויי כי אומר אחרונות, ידיעות
באגודת־העיתונאים. חמור לקרע גרמו הבחירות אחרי

 - אברמוביץ
ח הברי ח־ צו אר ל

 רוזן, מאיר בפאריס, הישראלי השגריר
 שגריר של לתפקיד היחידי כמועמד נותר

בוושינגטון. ישראל
הסף. על נדחתה תמיר פלג התעשיין של מועמדותו

יחוירו
המילהמה אות

מי חיילי של התארגנות התחילה
 הלבנון, כמילחמת ששירתו לואים

 המילחמה אות של משותפת להחזרה
להם. שחולק

 את דנתן לא עכשיו״ ״שלום תנועת
זאת. להתארגנות חסותה

לו■ נגד מרידוד
 החרות תנועת בצמרת האישיים כיחסים

 יעקב כלכלה. לענייני השר תפנית. חלה
 נגד כחריפות לאחרונה מתבטא מרידוד,

לוי. דוד שר־השיכון
 מוסברת והתפנית לוי, מחנה מאנשי היה מרידור

 ההתנחלות ״תנופת את מעכב שלוי הטענות רקע על
 שמישפחת רסקו, הבניה לחברת המערבית. בגדה

 בבנייה רב עניין יש בה, שותפת היא מרידוד
המערבית. בגדה

מכי כינוס שמיר לתו
 שר־הכיטחץ, תומכי של הכנס על כתגובה

 שר-החוץ, תומכי ייערכו ארנס, משה
 תומכיו, של גדול כינוס שסיר, יצחק

 החרות. כתנועת הירושה מאבק כמיסגרת
 בו וישתתפו נורדיה, במושב השבוע ייערך הבינום

 ודוד מילוא רוני והח״כים דקל. מיכאל סגן־השר
 ושטרן מגן שטרן. דוד הקבלן גם ישתתף בכנס מגן.

ארנם. תומכי עם .גם מזוהים

האתיופים
ממהרים דא

 לאתיופיה. ישראלית סישלחת של יציאתה התעכבה
 לשעבר, שופס־עליון של בראשותו המישלחת,

 הכנסייה ניכסי בהחזרת האתיופים עם לדון ביקשה
 על־ידי 1970 בשנת שנתפסו בירושלים, הקופסית

 סילחמה יחסי היו תקופה באותה האתיופית. הכנסיה
 הקופטית שלכנסיה מיצריים, ובין ישראל בין

 את מחדש פעם ככל מעכבים האתיופיםאליה. זיהה היתד.
 רוצים שאינם ונראה המישלחת של בואה

לבעליהם. הקוסטים נכסי את להחזיר

ל דיווחי צ ב ה

 ללימודים יוצא אברמוביץ אמנון העיתונאי
 שמונה שם וישהה כארצות־הברית,

חודשים.
 קיבל מעריב, בצהרון טור בעל שהוא אברמוביץ,

 לעיתונו ידווח הוא מינסוטה. מאוניברסיטת מילגה
מארצות־הברית.
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 את בקרוב לעזוב עומד קוטלר יאיר העיתונאי
מעריב. בצהרוז עבודתו  המוקם התיקשורת כקוטנרן יועסק קוטלר

 ״דנות״, ההשקעות חכרת של בשותפות
 לאומי ו״כנק ״דלתא״ הטכסטיל קונצרן

לישראל״.
 עיתונים בהפקת יעסוק החדש התיקשורת קונצרן

 העיתונים מן כמה וטלוויזיה. רדיו תשדירי מקומיים,
אפריל. חודש מאמצע החל להופיע יתחילו

ם הוצאת  ספרי
הריפוד שד

 הוצאת* הקמת למען פועלים חירות מאנשי כמה
 מישקל־נגד ותהיה הימין את שתשרת ספרים

הקיבוציות, התנועות של הספרים להוצאות

 כהן־אורגד
ס ■ועץ ארנ ל

 של סיעתו איש כהן־אורגד, יגאל ״כ ח ה
 החרות, כתנועת ארנס משה שר-הכיטחץ

הכלכלי. כתחום כיועץ־סתרים לו משמש
 חברת־השקעות של הבעלים אחד הוא כהן־אורגד
 שבגדה בהתנחלויות תעשיות בפיתוח המיתמחה
המערבית.

 מחו״ל הגדולות הבצל כמויות בייבוא
 קודם עסקו שלא חקלאים שותפים היו
כיבוא. לכן

 עד מידע מראש קיבלו אלה יבואנים
 מקשרים כתוצאה בבצל, הצפוי המחסור
 הכלכלית בצמרת אנשים עם הדוקים

ישראל. של

יין♦ מייבאים לא
 לכך, גרם הישראלים היץ יצרני של לחצם

 מחו״ל. הזול היין יבוא הוקפא שלמעשה
בין לשיתוף־פעולה הביאו היקבים ובעלי הכורמים

ההסתדרותית. עובד ולעס

שד הבא הגדיון

ס ל עו ה ה הנ
 כמקומות יימצא והוא כרגיל, יופיע
 השלישי, כיום בתל-אביב המכירה

 הארץ ברחבי נקודות-המכירה וכיתר
הרביעי. כיום


