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בעבודה גם נסיכים
 מיפלגת־ של הצעירה ובמישמרת בסניפים
ציו על התמרמרות שוררת העבודה ע  יו

 להתמנות המבקשים פרם, שימעון של הצעירים
 באמצעות שלא בוועידת־המיפלגה, כצירים
 שאותה המרכזית, הרשימה דרך אלא בחירות
ההנהגה. קובעת
 הח״כים, השרים, של שמותיהם נכללים המרכזית ברשימה
 ובעלי־ ותיקים ההסתדרות, של בוועד־הפועל החברים
אחרים. זכויות

תו אחרי התעוררה ההתמרמרות סי של פניי  יו
 לצוץז בבקשה ברעם, עוזי למזב״ל ביילין

 לשניים נוביק. נמרוד חברו ואת אותו לרשימה
העבודה״. מיפלגת .נסיכי הכינוי: מייד הודבק

יודח דורון
 קופחרהחולים, מרכז ידר דורון, חיים הפרופסור

 של הקרובה הישיבה אחרי בקרוב, ידחלך
 שאליהם החובות בגלל ההסתדרות, מועצת
הקופה. נקלעה
 חילופי־גברי של אופי זה לצער לשוות עסה קיסר ישראל

 לו נוח זה אין האוצר עם מאבקים של בתקופה כי טיבעיים,
כהדחה. העניין את להציג

נרדם? קורפו האם
 לשר* קרה מה תוהים הטייסים באיגוד

 לביצוע פועל הוא שאין קורפו, חיים התחבורה,
 בעניץ שנד״ לפני מינה אותה הוועדה, החלטות

הטייסים. של שעות־העבודה
 טענות את הצדיקה בדצמבר, עבודתה את שסיימה הוועדה,

 בענף המקובלות והמנוחה העבודה שעות כי הטייסים,
 תרדמה עליהם להפיל העלולה רבד״ עייפות להם גורמות

 בטיחות״הטיסה. את והמסכנת העבודה בזמן
 לטפל קורפו הבטיח חודשים שלושה לפני

 ממנו שמעו לא הטייסים ומאז בעניין, בדחיפות
עוד.

 אל־והאב עבד
רפסח ירחי;
 אל- עבד מוחמד הוותיק המצרי המלחין

 ״מדינת־הילדים״, למופע שיר ילחץ והאב
 יהיה המופע בתל־אביב. בפסח שיתקיים

העמים. בין לבבות קירוב בסימן
 ירדנה של האמנותי המנהל מזור, גברי

 לפגוש כדי למצריים, השבוע יוצא ארזי,
המפורסם. המלחין את

שעטנז תקלות
 שבבני־ברק לבדיקת־שעטנז המעבדה בשרותי המשתמשים

 הנזקקים מן רבים בלתי־נסבלים. תורים על מתלוננים
 מעבדה פועלת שם חיפה, עד להרחיק נאלצים לשרות
בלבד. אחר יום בתוך מימצאים המספקת דומה,

 תד־אביג הנהלת
צומחת

 הליברלית הסיעה חברי לדרישות הסכים להט שלמה
להנהלת״העיריה יצורף ויטלה ראובן במועצת-העיריה:

 לוועדת־ תצורף כהן, גאולה של אחותה גרינברג, ושרית
 אחרי כי בטענד״ אלה מקומות ררשו הליברלים המועצה.

 נותרו לא מהליכוד. פרשו כספי, יצחק וסגנו, עצמו שצ׳יץ׳
בהנהלה. נציגים להם
 כנראה יהיה חרות, מטעם הפעם להנהלד״ שיצורף חבר עוד

 מלעם.• לשעבר יוטן, דויד
.11ל־ חברים מתישעה ההנהלה תגדל כד

שנק! שכולו לוח
 ו״הארץ״ ״מעריב״ בין החוזה של תוקפו סיום עם

 שבוע בעוד תיפתח הכפול״, ״הלוח בעניץ
חדשה. מילחגןת־לוחות

 רק שיתפרסם חדש, לוח לייסר מתכוונת שוקן מישפחת
 וביומון שלו ברשת־המקומונים בחארץ, — בעיתוניה
 שתזרים זאת, להזדמנות רב זמן מחכים בחדשות חדשות.
 הלוח המיועד: הלוח של שמו המדולדלת. לקופתו מזומנים
 על — הבטוח הלוח שנפסלה: אחרת, שם הצעת הארצי.

 כולבו. החיפאי במקומון רבה בהצלחה המתפרסם לוח שם
 המתומן. בלוח ישתלב הוא שגם

 במיתקפת־פירסום לצאת עומדים השוקנים
 לפתוח ייאלץ ו״מעריב״ שלהם, ללוח נרחבת

 ממודעות־הלוח. חלק להציל כדי משלו, במערכה
 להאריך הצדדים שני שוקלים בינתיים

הכפול.׳׳ ״הלוח של קיומו את בחודשיים

עירום מצנזר צייץ
במר השבוע בסוף יעמוד להט שלמה

ת שערוריה של כזה  סביב חדשה ציבורי
 לא הוראתו, על־פי כלכותה״. ״הו המחזמר

■ על המחזמר של הפלקאטים יודבקו  לוחות
 הנימוק: בתל־אביב. העירוניים המודעות

 כרטיס יקנה בעירום, לחזות שרוצה מי
 ושבים העוברים את לאלץ אין אך ביוזמתו,

בחוצות. העירום את לראות
הגזי על עדיין יודעים אינם האמרגנים

בפורים. עבדו לא בעיריה כי רה,

 מביכים חב״ד
בר־לב את

 להסיר שר־המישטרה של מהוראתו שנעלבו חב׳׳ד. אנשי
 בתחנת־המישטרה התנוססה אשר רבם, של תמונתו את

 במנחם־מנדל הפגיעה על לו לגמול החליטו באילת,
שניאורסון. (־הלובאוויצ׳ר׳׳)

 מיכתב־ של תצלום לכנסת הביאו חב״ד פעילי
 והמיסחר התעשייה שר ששלח מתרפס, ברכה

 הולדתו, יום לרגל לרבי, בר-לב חיים דאז
מילחמת־יום-דזכיפורים. לפני אחדים חודשים

ב,,כור״ חובות חידת
 סביב הסקרנות גוברת כור של המאזן פירסום לקראת

דע האם חובותיה:  ובאיזה בחו׳ל החברה לוותה כמה ייוו
'תנאים?

 בהרבה המדובר כי סבורים, כלכליים משקיפים
ליוני מאות דולאדים. מי

בצבן נוזף גב״ם
 בן־משח, נפתלי(.נב״פ״> בין נתגלעה מתיחות

 הח״כ לבץ בהסתדרות, מס״ם של הבכיר הנציג
צבן. יאיר
 לצד המתערבים מפ׳ם, בח׳׳כי במרומז, השבוע, נזף נב׳ם

 הוא בעל־המישמר במאמר בסיכסוכי־עבודה. העובדים
ומגושמת. חובבנית בצורה זאת עושים הם כי טען,

חופשי״ עם ״להיות
ר להגנת האגודה סי  בירושלים שמושבה הפלסטיני הא

 האסיר כיום באפריל 17ה־ על להכריז החליטה המיזרחית,
 יום־האסיר. את העולם ברחבי מציינים זה ביום הפלסטיני.

 הארץ ברחבי האגודה שתפיץ בפלקאטים
 ובעברית: באנגלית בערבית, בכותרת, יירשם
במולדתנד. חופשי עם ״להיות

שזב אלבלדס
 עומד ירושלים, מישטרת מפקד אלבלדס, חיים תת־ניצב

הארצי. במטה בכיר לתפקיד יקודם הוא תפקידו. את לעזוב

בדלית פרנסה
 סמי לעיתונאים: צדדית פרנסה לספק ממשיכה כלל קבוצת

ת מידיעות גרינשפן  בדרן של החדש העורך הוא אחרונו
 שבועון את העורך תבור, אלי במקום הקבוצה, ביטאון כלל

שלנו. ישראל הניו־יורקי היורדים

לחו״ל הסודה מאבק
 בבית־המישפט אלה בימים התוססת מילחמת־הסודה,

 סודה חברת לחו׳׳ל: גם לגלוש עשויה בתל״אביב, המחוזי
ם  מטעמה, נציג לארץ לשגר עומרת הבריטית סטרי
 אותו במישפט, המפתיעים הגילויים אחרי מקרוב שיעקוב

 המתחרה החברה נגד שלה, הישראלית חברת־הבת יזמה
מימסב.

ביזתר סודי מדיח
 כחול־לבן. תוצרת שכולו כלים מדיח לשוק ייצא בקרוב
 לייצוא. מיועדת תהיה שלו הייצור מתפוקת מחצית

בסוד. באמקור בינתיים נשמרים מחירו ועל עליו הפרטים

משולחן־השרן־ חתונה
 עומר ביותר, ותיק רווק שהוא חדשות. עורך קליין, יוסי

בדסק. העובדות אחת יעל, את לאשה לשאת

המבביה בסיגנון קולנוע
 יוקרנו ככפר־המכביה. בקרוב ייפתח ייחודי מועחדקולנוע

 נדירים סרטים של חד־פעמיות הקרנות איכות, סרטי בו
 של ביכורים ועבודות ישראליים סרטים של בכורות

מו גם כן כמו לקולנוע, סטודנטים קויי  עם מיוחדים ערבים י
 ויוכלו כוס־קפה, בכניסה יקבלו הצופים ושחקנים. בימאים
בארוחת־ערב. גם הצפיה את לשלם

 מיפגשים עוד
אסורים

 לשערוריית־ נערכים במישרד־החינוך
קדח פעילות בעיקכות חדשה, מיפגשים

 למנוע המתארגנים רבנים, בקרב תנית
 לתלמידים חילוניים תלמידים בין מיפגשים

 המיפגשים כי טוענים הרבנים דתיים.
 חילוני נוער בין הם היחידים המותרים

בוגרים. לרבנים
 כי בהפתעה, במישרד התקבלו הדברים
 הזרמים משני בני־נוער להפגיש התוכנית

החרדים. את לפייס במקורה נועדה

המיפרק״ם חזון
 ישלטו שנים חמש בתוך כי סבורים, הארגז בחברת

 הקווים בכל מייצרים, שהם המיפרקיים, האוטובוסים
 גם טוען החברה, מנכ״ל ברכה, שלמה העמוסים. העירוניים

שהוא. סדר־גודל בכל להזמגות־ייצוא להיענות ביכולתו כי

רחיילים אילתי מלון
 האילתי המלון את לקנות מתכוונת החייל למען האגודה

 אם לחיילים. תופש לתה מקום שישמש כדי אילת. גלי
 גדולים סכומים יושקעו הפועל, אל תצא לא העיסקה

בעיר. הנוכחי בבית־החייל בשיפוצים

כבקשתך עיניים
 לא ציבעוניות, עדשות־מגע בשוק־המתנות: האחרון הלהיט

 העתיים. צבע את המשנות אופטיות.
 וירוק. כחול הם ביותר המבוקשים הצבעים

ביקוש. פחות יש החום לצבע

טיט; גיזדא דעדיבת


