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בארגנטינה שערוריה
 מפני.תיסמונת חוששים בליכוד בכירים

 פרשיות על לדבריהם שתאפיל ארגנטינה־־,
 ו״עסק־הביש׳׳ בעיראק בבתי־הכנסת הפצצות

במצריים.
 בשעתריה להסתבך עלולה הממשלה

 עם והקשרים עליה לענייני הקשורה בינלאומית;
שלה ה^ולס ד♦2ה

 שיש במערכת, מרכזי גורם של התבטאות
 באופן ארגנטינה יהודי בעליית לטפל

בצמרת. רבה דאגה גורמת בלתי־שיגרתי,

להציל הוזעק ליבני
 הליכוד את לחלץ הוזעק ליבני איתן הרות דד־כ

 בעיקבות נקלע, הוא שאליו הכספי מהמהשבר
 המוניציפליות בבחירות המנופחות יוהוצאות

האחרונות.
הליכוד. כגיזבר בפועל ברגע פועל ליבני

 כספי על צרעיקול בית־המישפט הוציא ב־נתייס
 לתובעים חייבים שהם חובות בגלל בכנסת, ס־עת־הליכוד

ש־גש.

 'המיזרחי ב״בנק שקשורים מהפירסומים
המאוחד־־.

חזר גורן הרב של צ־ק
 הוגשה בירושלים השלום לבית־המישפט

 גורן׳ שלמה לשעבר, הראשי הרב נגד תביעה
 החתום אוקטובר מחודש צ׳ק בגלל נוסך, ואדם

כיסוי. לו היה שלא משום שחזר, על־ידם
שקל. אלף 26מ־ יותר של סכום על עתה עומדת התיבעה

 מכר השגריר
לאילו מיגרש

 אומבופה בישראל, זאיר שגריר
 תפקידו, את אלה בימים שמסיים נאסמי,

 בירושלים מיגרש ירושלמי לקבלן מכר
 קיבלה היא שאותו זאיר, לממשלת השייך

 בתחילת מממשלת־ישראל תמורה ללא
ח־סד. שנות שנת

 נמכר דולר, אלן? 440 ששוויו המיגרש,
 הרוכש דולר. אלך 280 יותר: נמוך במחיר

ילדיו. שם על אותו רשם
 זקוקה מדוע הסביר לא השגריר
 רב, כה כסף לסכום בישראל השגרירות

ממשלתו. על־־ידי אושרה המכירה ואם
 ייבדקו ביצועה ודרך המכירה טיב
מם־ההכנסה. שילטונות על־ידי בקרוב

לשוודיה ירון
 רשות־השידור, של המנהל הוועד יושב־ראש

 בשוודיה, לשגריר לדתמנות עשוי ירון, ראובן
 שלושה בעוד בוחטות״השידור, כהונתו בתום

חודשים.

רנחתים בית־חורים
 במיזרדדהתיכון, ששוהים האמריקאים, הנחתים

 בשעת־חירום בעתיד גם יאושפזו לא
 בבית־חולים או בחיפה, רמב׳׳ם בבית־החולים

. . אחר.
 בית־חולים ישראל בשטח יקימו האמריקאים

 מאזורי נפגעים יועברו לשם חירום, לשעת נייד
אסונות.

מאוכזב דכנר
 הליכוד בצמרת כלכליים אישים מיספר של התוכניות

 כלל, חברת ושל העובדים חברת של צעדיהם את להצר
 מתברר עתה נכשלה. ויוזמותיו, דכנר שמואל באמצעות

בו. שתלו הציפיות על ענה לא הוא המיקרים שברוב

לבת־הפרקליט מועדו!
 לידסקי צבי הפרקליט של הצעירה בתו גלית,

שמו.דתם חדש מועדון השבוע פותחת  ש
תל־אביב. בדתם והנמצא העית,

 לא דתיים
בחו״ל יתאשפזו

 התחייב אליהו, מרדכי הספרדי, הראשי הרב
 שדתיים הרפואית, מההסתדתת גורמים לפני

ת תרומות לאסוך ימהת לא  תלים לשלוח כ
 כפי בחר׳ל, ואישפוז לטיפול קתלתם מקרב
תג שהיה בה. על נ
 בבית־החולים ואיבחון בדיקה אחרי שרק הסכים, אליהו
 צורך יהיה אכן אם הבודקים הרופאים יחליטו בארץ,

מעבר־לים. לבית־חולים החולה בשיגור

 דולארים מזרימים
לליליגבלום

שעת המפתיעה השעתם ירידת  ב
 בימים ליליינבלום ־־שיק־השתדבדחוב

 של גל עוררה השבוע והשישי החמישי
 תאג מכובד פינאנסי שמוסד שמיעות,
 בין בלבד אחוז חמישה של פער לשמירת

 ברחוב, והשער בבנק תציג רשע-
רבים. תלאתם תרמת באמצעות

 פעולות• שללא העתכו, כוהרי־ממבע
 תציג השער שבץ הפער עשוי אלה -ס*ת

שע-  אחת, 25 עד בקרוב להגיע השחור ת
 150 של ברחוב שעתקנייה שמשמעו:

אהד. לדולר שקל

לחקירה יוזמן אוזן
 קרוב יוזמן אוזן, אהרץ ש-תעבדדתוהרווחת

הארצי. במטה החקירל די-אי
 מערכת בעניין שאלות סידרת על דזלש־ב ־־.כדש •דא

 בשנת לו שהילווה שתולה, ממושב הוכב גתו ע ־־כי־
דולר. אלף 8500 ז **5

 את תירצה שהמישטרה כן־ על זועמים גדשפה־ם—בד־ש
 ללישכת לעיון הועבר שהחומר בכך, עתה עד מבת־—א

 לפרופסור פנה לא איש שלמעשה בעוד ■צדשפה־. די—
ת תד־ד זד- בעג־־ן ד

לנדה תימנים
 חדשה, להתנחלות אבדהפינה תונח השבוע ד־צדש־ נ־־כ
 יתגוררו במקש חודשי־קיפאון. ש־בעה אהד־ פי־־לדן. ע*
ת־מני. מכדצא מ—•ז

שיקים קבלן עתה מחפשת משכנות, יד־ם זמר-------־דש

 אהבים פרשיות
בחולון

 לתת בקרוב תתבקש חולץ עיתית צמרת
 ומין אהבים שחיתות, פרשיות על הסברים

 אלה בפרשיות עובדי־־עירייה. קשורים שבהם
 אלץ, פינחס ראש־העירייד״ של שמו ישורבב

 העברת את ומנע העובדים על שחיפה כמי
למישטרה. החומר

 ישראל בעיר, קוגל תיכון מנהל של אחרת, פרשת־שחיתות
 בעירייה חוגים למישטרה. בקרוב להגיע עשוייה כץ,

 הוא מהדחתו. מנוס יהיה שלא טוענים, ובמישרר־החינוך
 דבר ובקבלת בבית־הספר כספיות בשערוריות מעורב

במירמה.
הנוספות. הפרשיות של לגילויים בדריכות ממתינים בחולון

בלבידים שיתוק נמנע
 בשבועות עמדה בארץ הלבידים תעשיית

 הגלם שחומר אחרי שיתוק לפני האחרונים
בשוק. נמצא לא פנול, החיוני,

 העושה לכלל, המשתייכת כמיכלל, שחברת העלתה, בדיקה
 הספקת ליצרנים הציעה לשוק, להיכנס נמרצים מאמצים

 אחרי אולם ממחיר־השוק. הנמוכים במחירים חומר־גלם
 הסחורה. את לספק מסוגלת היתה לא היא ההזמנה קבלת
 אחרים למקורות לפנות מיהרו הלבידים יצרני נציגי

 הענף. את שהציל חירום מישלוח לארגן והצליחו
 אהרון מנכ׳׳ל.כלל׳׳, את מרתיע אינו זה כישלון
 לשוק לחדור חדשים ניסיונות מלעשות דוברת,

 השקיעה.בלל׳־ מוסמך, דיווח על*פי הכימיקלים.
דולר. מיליון חמישה עתה עד ב.מיכלל״

- למוות הנידונים

 מור הדסה
עיתונות נגד

 בבית־מישפט המתנהל אזרחי, מישפט
 הדסה עורכת־הדין בין ברמת־גן, השלום

 פיצויים, ממנה התובע שלה, ולקוח מור
 ספר בעבר פידסמח מור רב. ענייין מעורר

 משח עם לה שחייתה פרשת־אהבים על
דיין.

 נגדה הוגשה הלקוח, של תלונה בעיקבות
 והיא עורכי־יהדין, להטבת על*ידי קובלנה

 על־ידי שעבר דצמבר בחודש ננזפה
 של המחוזי חמישמעתי בית־הדץ
הלישכה.
 עבודתה דרך הלקוח: של התלונה עילת

 הכינה שהיא חסכבדגירושץ בעניין
ת. עבו

 מיהר הנזיפה, על ששמע הלקוח,
 של עורך־דינח פיצויים. תביעת להגיש

 רשאי ידדה לא שבית־המישפט ביקש מור
מטעמי• הלישכה, של בפסק־הדין לעיין

■4441044 ^0444^44 104*444^ ^440444  בקשה תזה מטלץ, יבניאל העזופט, חיסיון.
זו.

 סיכמו הצדדים שני זאת, לעומת
 השופט, ובהסכמת בעל־פה, ביניהם
 עיתונאים, זה ובכלל אנשים, על שיאסר
 הדיון. בזמן לאולם להיכנס

לעגו זו הסכמה על ששמעו מישפטנים
ן 1- ן.0 ^4^^ 4444 44 ^0.0(^^4444 44444444 1).*— חוקי• כסיס אץ זד שלהחלטה משום לה,

 חינם חשמל
בעתיד גם

ביתד• בנה בש־טת ־,־ד־ור־־־־־ ־00

לבנק דזאג בן־םאיר
 בפירסומים רב עניץ מגלה בדמאיר ־זדדה ־עפד־ל. ־־כ

 הציבור אימון ועירעור הבנקאות בעגף -גדשבר 4ע־
 הבנקאיות. המניות פרשת בעיקבות הפינאנסיוג בבערבך,

בדמאיר מודאג למעשה כי גורסים. יהצקואליב

עירערו
 לקחו פלדמן ואביגתר זיכרוני אמנון עורכי־הדין

 מאהר ,ישראל אזרחי שני על להגן עצמם על
 על־ידי באחתנה שנתנו יונס, וכאתם יונס

 שהורשעו אחת לעונש־מוות, צבאי בית־דין
 כטרמפיסט. שלקחו חייל־מילואים ברצח

 בלוד לעירעורש הצבאי בית־המישפט לפני הראשון הדיון
הבא. החודש באמצע ייערך

 להגיע שלא החליטו חברת־החשמל ראשי
 החינם׳׳ -חשמל רקע על העובדים עם לעימות
מקבלים. הם שאותו

 שקל מיליון 350 לחברה עולה זו שצריכה הראתה בדיקה
 העובדים בעזרת החברה התייעלות זאת, לעומת לשנה.
 שקלים. מיליארדי עשרות של לחיסכון הביאה
 לעובדים זו הטבה על מחודש שדיון חוששת החברה צמרת

 את לטימיון שיורידו וסיכסוכי־עבודה מהומה תחולל
האחרים. הרווחים
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