
 ויצטרפו עצמו, לאור יצחק המחזאי יגיש העתירה את
האזרח. זכויות להגנת והליגה המחזאים איגוד אליו

ר1לצ נזיפה
 יעקב שר־הקליטה, על זועמים פרס שימעון של מקורביו

 את שהפר פרץ, יצחק שר־הפנים, על התקפותיו בשל צור,
האתיופים. עם הסכמי־הטבילה כל

 , על לשמור כדי כי מפורשות, נאמר לצור
 ולא עין לעצום מוטב ש״ם עם הטובים היחסים
 שניתנו המחמירות ההוראות על להגיב

לרושמי־הנישואין.

ך11£1ת ל =

בגרמניה גם סכבים
 ראש־ קיבל כגרמניה, ביקורו של השני ביומו

 שילובם את לבדוק גרמנית הבטחה הממשלה
 בפרוייקטים ישראליים ומיפעליס מדענים של

 במיסגרת הפדראלית לרפובליקה שיסופקו
הכוכבים״. ״מילחמת

 ן1לשו־ יתן רבץ
חברון? את
 אצל הטובים קשריו את מפעיל שרון אריאל
 ועידת־ קיום את לאשר בו ומפציר רבץ יצחק
 באריאל בחברון, — הכבושים בשטחים חרות

במעלה־אדומים. או
 כנראה שתיערך בוועידה, להופיע שרון מקווה בכך

 החשובים לעניינים לדאוג היודע כמנהיג מרס, בתחילת
קטנות. על מתקוטטים יריביו בעוד באמת.

לרגל עולים דיפלומטים
 לחמו באירופה בנציגויות־ישראל הדיפלומטי הסגל אנשי

 פרס, שימעון אצל אישיים לראיונות להתקבל בעקשנות
 לפנות בהבטחתו יעמוד הוא כי היא, ההנחה מסעו. במהלך

 שלהם, החדש הבוס יהיה ואז ראש־הממשלה לישכת את
 בשרות. אותם לקדם יהיה ובכוחו

 בן־ (״ארתור״) אשר הצטרף בגרמניה לביקורו
 נפוצו ומייד בבון, השגריר בעבר שהיה נתן,

 מישרד־ כמנב״ל מינוי לו צפוי כי שמועות
החוץ.

 סירבה ישראל
לרעבים

 הרעבים למען הקרן מייסד גלדוף, בוב
שהת אמני־הרוק מופע ויוזם באפריקה

מער ממשלות כי מאשים בלונדון, קיים
 ממשלת-ישראל, ביניהם רבות, ביות

 מזון טון אלף 100 הובלת לממן סירבו
 נמקים שב למערבדבודאן, מפורט־פודאן

רעבים. מיליון וחצי שנייב
 צרפת, נשיא היה לו שנענה היחיד
מיטראן. פרנסואה

מסתעפת עמר חקירת
 מקריית־ אזולאי אלברט של שחקירתו אחרי

 צפויות למישטרה, ממצ״ח הועברה שמונה
 עמר, שלמה בח״ב רק לא הקשורות אפתעות,

יחד. של אחרים בעסקניב גם אלא

לאסירים פרטיים בגדים
 נציב רשאי שר־המישטרה, שהתקין חדשות תקנות לפי

 שיקול־ לפי שפוטים, לאסירים להתיר בתי־הסוהר שרות
מדי־הכלא. תחת הפרטיים, ביגדיהם את ללבוש דעתו,

בג״ץ נגד גנראד
 לתיאטרון־חיפה הורה גוראל, אריה חיפה, עיריית ראש
 המחזה את הצנזורה פסילת נגד לבג״ץ לעתור שלא

 והליכוד שהדתיים חששו הסיבה: לצבא. חוזר אפרים
מהקואליציה. יפרשו

באגם חדד
 בחקירת אלה בימים העסוק חדר, מישל חוקר־המישטרה

 הראשון ביום הצטרף מלבסקי, מלה של הרצח תיק
 זירת■ ליד פרק־הירקון באגם שחקרו לשוטרים השבוע
 ).41 בעמוד כתבה (ראה יזראלוב יוסף של המוות

 במכוניתו, להישאר התעקש המפורסם החוקר
מצלמי־העיתונות. להתחמק כדי

 אדחה נעמי
עירעור תגיש
 אדווה, נעמי ואשת-החברה העיתונאית

 בעוון חודשי־מאבר לשלושה שנשפטה
ההרשעה. על עירעור להגיש עומדת סרסרות,
עונש־המאסר. ריצוי בינתיים נדחה משום־כך

 בין פלאש
בנקאים שגי

 פלאטו־ שמואל של הסגרתו פרשת
האיטל ומסתבכת. הולכת לצרפת שרון
 ברצונם כי ההחלטה את מעכבים קים

האי הבנקאי-הנוכל את מהצרפתים לקבל
 בפיטיטת* הקשור קבאלו, לואיגיי טלקי
 קיטור שהיה ■אמברוזיאגד, בנק של הרגל

 כי רמזו לעומתם. הצרפתים, בוותיקאן;
 מבנק שטרן, משה את לישראל יסגירו לא

פלאטו. את ידאו שלא עד אמריקה״, -צפון

הכוונת על שנקר
 הציוני, הוועד־הפועל של כינוסו לקראת
 הנהלת-הסוכנות, חברי את הממנה המוסד

טו: במפ״ם מתקיים  שנקר, אברהם האם טו
ש בהנהלה, נציג־המיפלגה  בוף־בוף יפרו

מתפקידו?
 הבטיח בהנהלה, ביותר הוותיק החבר הקשיש, שנקר

 בתירוצים התחמק אך שנים, שלוש לפני כבר לפרוש
 מפ״ם, במוסדות הצבעה נערכה שעברה בשנה שונים.

 תתקיים שההצבעה דאג שנקר אד זכיו• רב נבחר ובמקומו
 כבר והיה הוועד־הפועל, של הקודם לכינוס האחרון ביום

החילופין. את לאשר מדי מאוחר

משתנה דא ״מעריב״
 המעצב כי זה, במדור פירפום בעיקבות

 חדש פורמאט מתכנן זנדהאוז •טימעון
 הצהרון, בהנהלת דיון התקיים ל״מעריב״,

 אבד הסיבה: התוכנית. את להקפיא והוחלט
ההפתעה. יסוד

מחנות? מחליף לקט
 רבין, יצחק של מחנהו איש לקט, יחיאל

פטרונו. של מיחסו מאוכזב
 אחד לפלר, לדויד לסדר לשווא ניסה הוא חודשים במשך

 לו למצוא הצליח כעת במישרד־הביטחון. מישרה מעוזריו,
 מעוזריו אחד נוביק, נמרוד של בלישכתו דווקא תפקיד

פרס. שימעון של

לכנסת סזבני־הנסישת
 ומנסים חייבים על לוחצים בובני־הנסיעות

 חברות-התעופה, פאנל נגד אותם להפעיל
 ישראל כרטיסי-הטיבה. של שקליזציה למען
 מארצות־ חוץ — בעולם היחידה המדינה היא

 את החברות מחשבות שבה — הברית
בדולארים. מחירי-הכרטיסים

 מהפסדים חוששים בשקלים, הכסף את הגובים הסוכנים,
 מולד, פנחס הסוכנים, מזכ״ל פיחות. של במיקרה כבדים

 12ב־ שתתברר לבג״ץ, עתירה זה בעניין הגיש כבר
בפברואר.

לאמריקה נתיב
 כוח־אדם מחלקת מנכ״ל היום נתיב, משה (מיל׳) אלוף

 כנציג שם לשמש לארצות־הברית, באוגוסט ייצא בבל״ל,
אבידר. אברהם של במקומו שלה, והגיזברות הסוכנות הנהלת

לברק הפתעה
 הכבושים, בשטחים פלסטיגיים פעילים

 בקבוצת ישראליים פעילים עב בשיתוף
מפ קבלת-פניב מכינים הכיבוש״, ..הלאה
 פיקוד-המרכז: של החדש לאלוף תיעה

 המיז־ בירושלים שלו, המטה מול הפגנה
דחית.

שיון שתיערך ההפגנה,  בשבת ברי
החד המדיניות על במחאה היא הקרובה,

ו מינהליים מעצרים גירושים, של שה
בתים. הריסת

 פעילים של ההדוק שיתוף־הפעולה
 ביניהב שהסכימו הירוק, הקו צידי משני
 הוא מהמישטרה, ברישידן הפגנה לערוך

האח השנים 19ב- חברת־תקדיס תופעה
 כאב־ עבשיו בבר הגורמת תופעה רונות,
לשילטונות. ראש

 את שזברים
השלמת ק1ש

 סוללות לשווק החליט הורביץ משה יבואן־הסולות
 יוזלו בכך הדואר. באמצעות ישיר, באופן לכיבדי־שמיעה

.50* עד לצרכן הסוללות

 - נאצר גיק
קונסול־כבוד

 נאצר, ג׳ק היהודי־אמריקאי איש-העסקים
 כקונסול־ לשמש מונה שרון, לאריאל המקורב

 שאינו אף בירושלים, הפיליפינים של כבוד
 קימחי, דויד מישרד-החוץ, מנכ״ל ישראל. תושב

 למינוי. תוקף המעניקה תעודת-הקיוב, על חתם
בפיליפינים. מסועפים עסקים נאצר של למישפחתו

המקבים בשבח אש״ף
 הסתיים הרומאים בידי ירושלים של ״כיבושה

 קובעת המקבים,״ בידי שוחררה היא כאשר
בשוודיה. נציגות־אש״ף

 כל את המתעד בדף־הסברה, הופיעה ההיסטורית המחמאה
 השנים אלפי שלושת במשך בעיר ששלטו המישטרים
 זכו המקבים רק ככיבושים. מתוארים וכולם האחרונות,

״משחררים״. בתואר

 שותפים מחפשת ,,כור
בכפרים

 ומיפעל־ באום־אל־פחם מיפעל־הטחינה הצלחת בעיקבות
 משקיעים עם בשותפות שניהם תמרה, בכפר המסגרות
 בכפרים נוספים שותפים בכור עתה מחפשים ערביים,

 הירוק. הקו בתחומי הערביים
 ריווחיים, בפרוייקטים להשקיע היא הכוונה

בפועל. בניהולם להתערב מבלי

 פקודת־מאסר
זייס דניאלה נגד

 הוציא בכפר־פבא השלום בית־מישפט
 של כוללת לתקופה פקודות-מאסר, שש
 גוש־ מזכירת וייס, דניאלה נגד יום, 126

אמונים.
 שהטיל הקנסות את שילמה לא וייס

 בעיקבות גוש־אמונים על בית-המישפט
 ברחובות פלקאטים של פרועה הדבקה
 ברי־ בעשרות וזילזלה וכסר־פבא, רעננה

אליה. שנשלחו רות-הקנם

ע; גיורא כעריכת נזי


