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 אפריקאיים מסרים

בירושלים
 הגיעו דרום־אפריקה ממשלת של סודיים מסרים

 שמיר ליצהר סרס, לשימעוז מפרד, השבוע׳
 מבקשת המבוהלת בבנייתה
 הישראליים מהאישים פרטוריה ממשלת
 הפרו- השדולה את דיסקרטי באופן להפעיל

 הלחץ את להקל כדי בארצות־הברית, ישראלית
וצווי־החירום. האפרטהייד נגד הבינלאומי

 מרומזים איומים
וייצמן על

 ללישכתו כי ידידים, בחוג השבוע גילה וייצמן עזר
 הממוענים חרפות, הכוללים רבים מיכתבים מגיעים
וייצמד. מוחמר השר ״לכבוד

 דאגים1מ ליברלים
מאלבץ

 במוצאי־שבת ערכו ליברלים שרים שלושה
 מיכאל עם יחסיהם את סקרו חירום, התייעצות

 השלכות להיות יכולות למותו אם ובדקו אלבין,
 את הביע מהם אחד מעמדם. על פוליטיות

 של עופר ״פרשת(אברהם) זאת תהיה כי חששו
הליכוד״.

ביזיון
בישיבות

אלי הרב התורה, מועצת־גדולי ראש
 נרגשת בקריאה פנה ש״ך, מן מנחם עזר

 וחוסר־ ״ביזיון למנוע לראשי־־הישיבות
תלמידיהם. בקרב צניעות״
 ולא ידעו ״שלא הנוהג על יצא קיצפו

 בחורי־ מנצלים שלפיו אבותינו־, שיערו
ת ךן3ך,יישי מי א  לטידלים עזלהס החרסשת י

 כוח ולצבור ״לנוח תחת הארץ, ברחבי
תורה.״ של בעמלה התחזקות־יתר לקראת

פולניות תיקוות
מישלחת־ של מביקורה רב סיפוק מגלים במישרד־האוצר

 כי היא התיקווה לביקור. השבוע שהגיעה הפולנית, הנוער
 ישירים יחסי־מיסחר יתפתחו התרבותיים היחסים בעיקבות

הישראלי סחר־החליפין מתנהל כה ער המדינות. שתי בין
 בתיווכן — מוצרי״חקלאות תמורת פחם בעיקר — פולני

זרות. חברות של ^
 בגלל במזומנים, סחורות במערב לקנות יכולה אינה פולין

דולר. מיליארד 80 של חובות־חוץ

 חושף הקונסול
פרטי מודיעין

 במישרד במרכז־ההסברה לכבודו שנערכה במסיבת־פרידה
של המיועד הקונסול אטינגר, יורם חשף ראש־הממשלה,

 החריפים הפוליטיים הלחצים את בטקסס, ישראל
 ממשלת־ בימי ראש־הממשלה, במישרד עליו שהופעלו

רבין.
 המעקב מחלקת מנהל שימש כאשר לדבריו,

 ,1977 של הבחירות ערב במרכז-ההסברה,
 לפתוח בדרישה בכירה אישיות אליו פנתה

 פוליטיקאים על מידע לאיסוף תיקי־מעקב
 מהשמאל האופוזיציה, מחוגי ועיתונאים

יחד. גם ומהימין
לשילטון. בגין מנחם עלה במהרה כי לו, הזיק לא סירובו

בבני־ברק יבקר פרס
 בקרוב יבקר פרס, שימעון הממשלה, ראש

 ממסע כחלק בבני־ברק, החרדית העדה במעוז
 יועציו בארץ. דתיים בישובים שלו ביקורים
 קהל■ בקרב תדמיתו את לחזק שכדי החליטו,
שם. גם לבקר עליו זה, בוחרים

צפוי פרס
באינטרנציונל לצרות

 בהופעתו לצרות לצפות יכול פרם שימעון
 הבא בחודש שיתכנס האינטרנציונל, בכינוס
להרצות. אמור הוא שם בווינה,
 נגד מחאות של מטר קיבלה האינטרנציונל מזכירות

 חוק לחקיקת ידו את נתן שהוא שנודע אחרי פרס, הופעת
 הקאנצלר ופלסטינים. ישראלים בין מיפגשי־שלום האוסר

 מאחר במיוחד, זועם קרייסקי, ברונו לשעבר, האוסטרי
 העניק ואף כאלה, למיפגשים חסותו את בעבר שנתן

 עיצאם ולאיש־אש״ף אליאב ללובה משותף פרם בגללם
סרטאווי.

סדורה
ב״ביתי־אגרזך

 כמועמד הוזכר ששמו סניורה, הנא המו״ל
 ירצה בשיחות־מרפי, להשתתפות אש״ף של

 בירושלים, ב״בית־אגרון־ הבא, השני ביום
 אותו שהזמין כתבי־החוץ, איגוד לפני

להרצאה.
 העיתונות לישכת עם ביחד האיגוד,

 כתבי־החוץ, מועדון את חידש הממשלתית,
 אבא היה שעבר בשבוע הראשון והמרצה

אבן.

בצה״ל הסברה בעיות
 ישראלים נפגעים של הרב המיספר בעיקבות

 הסברה בבעיית צה״ל דובר נתקל בדרום־לבנון,
 נפגעים על לדווח כיצד היא הבעיה חמורה.

 רישמית אותם עזבו צה״ל שכוחות באיזורים
חודשים. לפני כבר

 הליברלים קשישי
חוזרים

 באמצעות פוליטית, לפעילות שבו קשישים ליברלים שני
 המתנגדים קבוצת — הליברלית" המיפלגה ״נאמני גוש

חרות. עם לאיחוד
 ושלמה 78דד בן רימלט אלימלך הם השניים

.77ה־ בן אברמוב זלמן

בליברלים מהפך עוד
 התישעה, קבוצת הליברלית: במיפלגה נוסף מהפך

 תומכת ניסים, ומשה שריר אברהם השרים בראשות
 חדשה ועידה לקיים וחבריו הרמלך יחזקאל של בדרישתו
למיפלגה.

 את לעצור זו בדרך מקודם התישעה
 המבקש מודעי, יצחק השר של השתוללותו

 על־ במיפלגה, עמדות־המפתח כל על להשתלט
יריביו. הדחת ידי

נזיתקפה מכין ריינר
אפרים הפועלים, בנק של המנהלים מועצת יושב־ראש

 של מחדש לאירגון מקיפה תוכנית להציע עומד ריינר,
 את להציל ינסה הוא זו שבדרך נראה חברת־העובדים.

 תגיש הבנקים מניות לעניין שוועדת־החקירה אחרי עצמו,
שלה. הדוח את

 פנימית חקירה
במצודה

 הליכוד של הבחירות במערכת פעילים
 הם שבו חוזר, באחרונה קיבלו בהסתדרות

 קיבלו הם דרך ובאיזו אם לפרט מבקשים
 הבדיקה מטה־הבחירות. מגיזברות תשלומים

 שהופץ במידע שתחילתה מחקירה, חלק היא
 עשה שהוא נאמר ובו כהן, יגאל לע״ם ח״כ נגד

הפרטיים. לצרכיו הבחירות בכספי שימוש

ב י
סביון נגד

עיירות־ מושבי* — מע״ש קבוצת
 סגן־ראש בהנהגת — ושכונות פיתוח

 איש־ עזרן, פרוספר קריית־שמונה, עיריית
 למען למאבק מחדש מתארגנת חרות,

המקופחים.
 הוא על־ידם המתוכנן הראשון הצעד

 ומישרדי־ היוקרתית סביון שכונת חסימת
בירושלים. האוצר
 בקבוצה שותפו לכנסת הבחירות ערב

 והמתארגנים מירושלים, שבונות ראשי גם
לכנסת. בבחירות להתמודד שקלו

 הם החדשה בהתארגנות המוביל הכוח
 הארץ. בצפון מעיירות-פיתוח עסקנים

 אגב: לוי. דויד השר עומד מאחוריהם
 ,משה שרי-ליבוד שני מתגוררים בסביון

פת. וגירעון ארנם

 בסזף־שסע לחד
בטבריה

 לצאת אמור לחד, אנטואן צד״ל, כוחות מפקד
 הארץ, בצפון ארוכה שבוע לחופשת־סוף

משנה. יותר לפני לתפקידו, נכנם מאז לראשונה
בטבריה. מלון בבית ימים שלושה יבלה לחד

 שזב כהן רן
גן־שמואל את

 לירושלים עוקר גן־שמואל, קיבוץ חבר כהן, רן ר״ץ, ח״ב
 ידידים, של בדירה שם יתגורר הוא שנתיים. של לתקופה

למקום־עבודתו. סמוך

לסרגזריס זיתר בל״ד
 ליוסף להתיר לאומי בנק של המפתיעה החלטתו
 צו־ לביטול הסכמה תוך ללונדון, לשוב מעמנואל מרגוליס

 לאומי בנק פליאה. מעוררת נגדו, שהוצא איסור־יציאה
 ערבות דולארים, אלפי מאות לו שחייב ממרגוליס, קיבל

 היא הבנק של לרכותו שהסיבה ייתכן דולר. אלף 150 של
 של מועצת־המנהלים יושב־ראש בלונדון שקיים שיחה
 נדונו, ובה מרגולים, זלמן האב עם יפת, ארנסט הבנק,
 כוכב חברת בין הכספי ההסדר פרטי חיובי, באופן כנראה

והבנק. השומרון
 מגיע ולחברות־בניה לבנקים מרגוליס של חובותיו סך־כל

ריבית. ללא דולר, מיליון 13.5ל־

 גנב כהנא
המדינה סמר אח

 כדין שלא שימוש עושה כהנא מאיר
 סמל־ מוטבע שעליהן רישמיות במעטפות

 חומר-הםתה בהן שולח והוא המדינה,
 בהנא גנב מניין ברור לא מבניין־הכנסת.

אלה. מעטפות

ציטדי; ךעיד;3 בעריכת


