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 החגים. אחרי מייד ראש־הממשלה
הבחירות, להקדמת הסיבה אחד, תסריט על-סי

 עיכוב תהיה הציבור, לפני שתוצג כפי
 ירדן. עם במהלכי־השלום

 באופן לעצור טעם שאין תהיה אחרת טענה
 פרם, שימעון של הצלחתו את.תנופת מלאכותי *

ש  בליכוד רוצה הוא אם להכריע לעם לתת וי
 הבאה. בממשלה ראשי בבמרכיב

 של מייד להקמתה נוספים ניסיונות תמנע לא ההכרעה
המערך. בראשות צרה, ממשלה

 ממארוקו אתרזגים
לירושלים

מייב אנטי׳־ציוניים ירושלמיים חרדים
ה ממארוקו. לחג־הסוכות אתרוגים אים

 חסידי על המועדפים הם ממארוקו אתרוגים
 החודש יגיעו הם ודרכם שבניו-יורק סאטמר
ארצה.

מפ״ם על לוחצים
 היא למפ״ם ר״ץ בין המתוכנן האיחוד לעיכוב הסיבות אחת

מפ״ם. לראשי מיפלגת־העבודה ראשי של פניות
 ממשלת־האחדות של ימיה למס׳׳ם: הסודי המסר .

 לחידוש אפשרות תהיה ובקרוב ספורים,
שמרו שלמפ״ס אבטחה תוך המערך,  יי

 הבאה. בכנסת גם הנוכחיים מקומותיה
 את תסכל החדש הגוש שהקמת חוששים בהעבודה
וש״ס. ר״ץ בין העצום הפער בגלל צרה, לממשלה התיקווה

 - הליכוד כלכלת
פרס של הסודי הנשק

 עב־כרם תיק מכינים ראש־הממשלה בלישכת
 שנות בשבע בכלכלה הליכוד כישלונות על

שילטונו.
 ההתמוטטויות שכל להוכיח מתכוונים התיק יוזמי

 השלומיאלית מדיניותו פרי הן האחרונה בשנה הכלכליות
 ממשלת־ הקמת מאז ההצלחות שאת בעוד הליכוד, של

ראש־הממשלה. של לזכותו ורק אך לזקוף יש האחדות

ארגס - שמיר קצר 1
 יצחק בין קרע על מתלחשים ב״מצודת־זאב״

 של אי־כינוסה רקע על ארנם ומשה שמיר
 האזרחית השנה במהלך תנועת-החרות ועידת

הנוכחית.
 הוועידה את לדחות מעוניין ראש־הממשלה ממלא־מקום

 לקיימה שיש מרכז, החלטת אף על בלתי־ידוע, לתאריך
דצמבר. בחורש המאוחר לכל

תדמית! על מגן ן1שר
 תדמיתו שיפור על במילחמה פתח שר־התעשיה־והמיסחר

ז ת י* .** ת * י׳ ׳הציבורית.

 על במהירות להגיב החליט שרון אריאל השר
ש בו, הקשורה ידיעה כל שי  גם אי־דיוק, בה ו
 זו שבדרך מעריך שרון שולי. בעניין היא אם

 נגדו שנוצר השלילי הרושם את לתקן יובל הוא
הקהל. בדעת

 את מספחת רק״ח
המיזרחית ירושרים

 המכון ראש המיזרחית, מירושלים אל־חוסייני פייצל
 כי השבוע לגלות נדהם הפלסטינית, החברה לחקר
 ישראלי. נתין כאל אליו מתייחסת רק״ח

 עשרות את פירסם אל־איתיחאד, בערבית, רק״ח ביטאון
 אמיל המיפלגתי ההסטוריון של מותו על מיברקי־האבל

 למיברקים טור — נפרדים טורים בשני אותם וסידר תומא,
 הכבושים. מהשטחים לפניות וטור ישראל מתוך
 בראש הופיעו שלו והמכון חוסייני של שמו

 ישראל. מתוך המנחמים של הטור
 הלוחם אל־חוסייני, עבד־אל־קאדר של בנו הוא פייצל

.1948ב־ הקסטל על בקרב שנהרג המפורסם, הפלסטיני

9 מלובאביץ הרבי

 לארח ות
 מלו־ *׳׳ר

 בדרשת
 הוא ובה
חב׳ד פר
ץ.

חב״ד? לכפר
 לזב מקווים בארץ חב״ד חסידי
 האדמו את חב׳׳ד, כפר בכפרם,
 רואים הם לבך סימן באבייך.

 ע חודשיים, מלפני הלובאביצד
 בב שיבנו בארץ מחסידיו ביקש

תו של מדוייק תעתיק מברוקל בי

 הערבית העיתונות
במצור

ש המיזרחית ירושלים בעיתוני  כי כבד חשש י
 עומדת מישרד-הפנים, באמצעות הממשלה,

 רוב של הופעתם על סיטוני באופן לאסור
 ללחצם בהיענות בעיר, הערביים כיתבי־העת

המתנחלים. של

 דן הרימד
דורצין במינזיי

 חשובים מינויים בשני דנה הליכוד צמרת
 התעלמות תוך דולצין, אריה שמבצע

מיפלגתיים. משיקולים
 לתפקיד גזית, שלמה האלוף(מיל׳) של במינויים המדובר
 הספרדית, הפדרציה איש אוחיון, אשר ושל הסוכנות, מנכ״ל

 של במקומו עמיגור, של מועצת־המנהלים כיושב־ראש
 ויינשטיין. אריאל איש־הליברלים

 יצחק אצל התלוננו כבר משרי־הליכוד חלק
 חבריו מדרישות מתעלם דולצין כי על שמיר
 כבר ובליברלים הליכוד, לאנשי מישרות לספק
 את להקדים חדשה: בהצעה בכובד-ראש דנים

 את להחליך כדי העולמי, היהודי הקונגרס כינוס
 על גם מוסכם שיהיה אחר, במועמד דולצין

העבודה.

בפירזק כדורגל
 שיוגשו לכדורגל, אגודות לפירוק בקשות של גל צפוי

 הסיבה: ושחקנים, נושים על־ידי לבית־המישפט בקרוב
 מתשלום גם המשתמטים אגודות, גיזברי של גדולים חובות

 מאלף יותר של חוב החוק, על״פי לשחקנים. משכורות
פירוק. לבקשת לבית־המישפט פניה מאפשר שקל

 הלאומי הביטוח
לערבים פונה

 והסברה יחסי־ציבור במסע ממשיכים הלאומי הביטוח ראשי
הערביים. האזרחים בקרב

 בדרום, בדווים אצל אלה ביקורים בעיקבות
 בגליל וכפריים בצפון וצ׳רקסים דרוזים

 הלאומי הביטוח תקבולי מאוד עלו ובמשולש,
זה. ציבור אצל

 ואנשיו, ברוך, ניסים המנכ״ל, מסבירים אלה בסיורים
 קיצבה קבלת מבטיחים הלאומי הביטוח שתשלומי

ופגיזלה. מצוקה בעיתות ופיצויים

בחרות כלכלי צוות
 לפני ושנה הממשלה להקמת שנה במלאות
 בתנועת־ מתארגנת הרוטציה הסכם מימוש
 להכין כדי ועסקים, כלכלה אנשי קבוצת החרות

ש ימני, כלכלי מצע  מוסדות לאישור שיוג
התנועה.

 על במשק, הממשלה מעורבות צימצום על ידבר המצע
 ובכוח־ מישרדי־הממשלה של בתקציביהם דראסטי קיצוץ
 פישוט ועל במס הקלות מתן על הציבורי, בשירות האדם
 פרטיים. וחברות ליזמים הרישום הליכי
 עסקנים מסתתרים שמאחוריו הצוות, בליהוק עוסקים עתה

אלמוניים.

 מזוייפות קלטות
בניריורק

פי מכת  ישראלית מוסיקה של קלטות זיו
 ישראליים, זמרים בניו-יורק. מתפשטת
 נדהמו לים, מעבר באחרונה שהופיעו

המוסיקליות. הגניבות מימדי את לגלות
 מבקשת אחת חברת־תקליטים לפחות

חוקית. בדרך הזיופים מבול את לעצור

 פרס בית־חינוך:
למוסד חיסול למייסד.

 השבוע המליצה שוועדת-שופטים בעוד
 גרשון הוותיק למחנך פרס-ישראל את להעניק

 שנים במשך וניהולו בייסודו חייו מיפעל על זק,
 המוסד על מאיימת בתל־אביב, בית-החינוך של

חיסול. סכנת עצמו
 תנועת־ ערכי ברוח לחנך האמור הייחודי, בית־הספר

 הוא גורדון, א״ד של שמו את כיום הנושא העבודה,
 תל־אביב, עיריית של מחלקת־החינוך מנהל בעיני לצנינים

 בכיתות לקצץ נחושה שהחלטתו שושני, שימשון הד״ר
במוסד. ובתלמידים

 להחלטה בניגוד היא בית־החינוך נגד שושני של פעילותו
 המכיר נבון, יצחק שר־החינוך־והתרבות, של מפורשת

 בית־הספר. של המיוחדות בסגולותיו
 במקום התלמידים הורי כי נודע בינתיים
 לצורכי שחולק דפרון, של תוכנו על התלוננו

 שירים הרצוף בבית־הצופר, בציבור שירה
 ברוח אחד שיר אפילו בו שיופיע מבלי דתיים,

תנועת-העבודה. ערכי

 מבקש קליינר
שמו מחיקת

 שיבעה הוגשו שנגדו קליינר, מיכאל לשעבר, חרות ח״כ
 בכרזות תל־אביב רחובות זיהום על פליליים תיקים

 למועצת האחרון מסע״הבחירות בעת שמו, את הנושאות
 שמו את למחוק מבית־המישפט מבקש תל־אביב, פועלי

. מכיתבי״התביעה.
 מטה — מישפטי גוף לדין יועמד שבמקומו מבקש קליינר

להסתדרות. הליכוד של הבחירות

בתבלת־דבן מעקלים
 תכלת-לבן, בהסתדרות, סיעת־חרות חובות
 ל״מצודת- ההוצאה-לפועל אנשי את הביאו
 של מישרדי ציוד עימם לקחו המעקלים זאב״.

 חייגן השאר בין ההסתדרותית, הסיעה
 ומכונת-חישוב. אוטומטי

 הארץ בדרום הסיעה פעילי פנו הכספי מהמשבר כתוצאה
 בטענה עזרתו, את וביקשו לוי, דויד לסגן־ראש־הממשלה,

אותם. הפקיר שמאי, יעקב הסיעה, שראש

של הקרוב הגליון

ר וזעו&ס גז
 יום־ בגלל אחד, ביום הופעתו את יקדים

 בתל־אביב למכירה מצוי ויהיה הכיפורים,
 23ה־ השני, היום של הערב בשעות

 24ה־ השלישי, היום ולמחרת, בספטמבר,
הארץ. ברחבי בספטמבר,

עיטדי; ב;*עיז; בעריכת


