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פרס־טח־ס
גסה להילזך

 על תחרות שוררת המדיניים הכתבים בין
 במסעותיו סרס לשימעון להתלוות הזכות

ממארוקו. שובו אחרי הבאים,
 שלושת את להפוך מתכוון פרס כי היא הכללית ההערכה

 מתמשכת לחגיגה בתפקידו לכהונתו האחרונים החודשים
יוקרתיים. מסעות של

בבחירות תדון הלישכה
 בימים העבודה, מיפלגת לישכת של הרכבתה סיום

 הדורשים החברים של למאמציהם תנופה יעניק הקרובים.
חדשות. בחירות
 יחסי״כוחות יהיו החדשה בלישכה כי צפוי

 של נאמניו הרוטציה, קיום תומכי בין שקולים
 של בראשותו חסידי־־בחירות, ובץ פרס, שימעון
גור. מרדכי

פר1ר3ב רצו במערך
 מכר השבוע, השני ביום התאכזבו, בסיעת־המערר

 כבמחליפו גדופר בפסח לבחור שלא החליטו שהליברלים
 במישרד־המישפמים. מודעי יצחק של

 רכה תועלת מביא היה גרופר של מינויו
 במערכת■ עליו ללגלג שאפשר כנושא למערך,

בחירות.

רשרז! סז קרא! המונים
 קרייאות־בוז השמיע איש אלך 300 של קהל

שרון. לאריאל רמות
 בפארק הפילהרמונית התיזמורת בקונצרט קרה הדבר

 במחיאות־ קיבל הקהל מהסה. זובין של בניצוחו הירקון,
 על־ידי שהוזכרו המכובדים, כל שמות את מנומסות כפיים

 פרצו שרון, אריאל של שמו החכר כאשר רק המנחה.
וממושכות. רמות קריאות־בוז

ליברלית? מיפלגה שד
 אלה בימים שוקלים הליברלי המרכז מיפלגת ממורמרי
 שיצחק הוא הרעיון חדשה. מיפלגה עוד להקמת אפשרות

 — ל׳׳ע עם ויתחברו ממיפלגתם יפרשו יצחקי ויצחק ברמן
מיפלגת־העבודה. עם המערך מן מצידה, שתפרוש.

ההסתדרות:
 בשנה דולר מיליון

השטחים מפועלי
 מעביר הממשלתי שרות־התעסוקה

 כמיליון ההסתדרות לקרנות שנה מדי
 השטחים פועלי של משכרם הנגבים דולר,

 באופן בישראל העובדים הכבושים,
ה עושה שימוש איזה ברור לא מאורגן.

 שרותים ואיזה אלה, בכספים הסתדרות
לפועלים. מגישה היא

 הוא ״מס־אירגוך, המכונה זה, סכום
 הפועלים, אלף 40 של משכרם אחד אחוז

 שרות־התע־ באמצעות בארץ העובדים
מוקה.

בסץ יפגע הכדור
 עלולה בבאר־שבע הפועל במועדון השערוריה

 על בהתמודדותו כרמל בנץ של בסיכוייו לפגוע
ראשות־העיריה.

 הפועל, של הכדורגל מועדון יו״ר לשעבר פטל, דויד
 של ארוכה ״שורה על למישטרה תלונה להגיש החליט

מהם״. עולה פלילי שריח מעשים,

״סמור״ את מדליקים
 הנאבקים סונול, חברת של תחנות־הדלק ובעלי הסוכנים
 צעדים עוד נגדה לנקוט עומדים החברה. בהנהלת

מכאיבים.
 בדרישה ולשר־האנרגיה למבקר־המדינה פונים הם השבוע
 עולם־ של הכמוסים המיסחריים הסודות באחד לחקור
 מינהל־הדלק שקובע במחיר האשראי. ענייני הדלק:

 בממוצע. יום, 13 של ללקוח אשראי כלול לחברותיהדלק
 כמו במיוחד, גדולים לקוחות רק מאשראי נהנים בפועל,

 את המקבלים ,ומישרדיד,ביטחון חברת״החשמל אגד.
 והנהנים סוכנים, באמצעות ולא מההכרות ישיתת הדלק

נדיב. יותר הרבה מאשראי
 מה לדעת דורשים ובעלי־התחנות הסוכנים

 שהיא מכך לה הבאים ברווחים החברה עושה
ה נ  כי ומגלים הלקוחות, ליתר אשראי נותנת אי

 לעניץ המתייחסת סודית רשימה יש ב-סונול־
בדיוק. זה

 את השתיקו
זוהר אורי
 הופרעה, שמנוחתם חילוניים, שכנים

 אורי של קולותיו את להנמיך הצליחו
רועשת. מוסיקה בעזרת זוהר,

 מחזירים של מוסד נוהג שנים כמה מזה
 בשדרות־ ,ונשמע״ ״נעשה בשם בתשובה
 סמינרים לקיים בתל-אביב, 112 רוטשילד

 החסידים נוהגים הקיץ בימי למתחרדים.
 לקיים זוהר, אורי שלהם, הקבוע והמטיף

 לאחרונה, הבניין. גג על הסיאנסים את
 התחילו המשתתפים, מיספר כשגדל
 רבי־עוצמה, רמקולים הגג על להפעיל

 השכנים זוהר. של קולו את שהגבירו
 טענו ההטרדה, על התלוננו החילוניים

 שכן דיברי־תורה, לשמוע אנוסים שהם
 לעסוק או בטלוויזיה לצפות יכולים אינם
 התלונות, הועילו כשלא אחר. עניין בכל

 הפעיל השכנים אחד פעולות־הגמול: החלו
 את שהחרישה רועשת, מוסיקת־דיסקו

הערב. כל במשך הבדרן של דבריו
 הופעלו לא השבוע נקלט, התקיף המסר

 לשמוע נאלצו לא והשכנים הרמקולים עוד
ונשמע״. ב״נעשה הנעשה את

רסץ זמנהוף בעיקבזת
 שאותה שפת-אספרנטו, דוברי ישראלים, 13

 עומדים זמנהוף, לודוויג שנה 100 לפני המציא
 הקונגרס ייערך שם לפקץ, בדרכם השבוע לצאת

האספרנטיסטים. של העולמי
 מייד ייערך רוברי״אספרנטו הצעירים של העולמי הכעוס
 של לבואן צופים המארגנים בארץ. הבא, בחודש מכן, לאחר

המיזרחי. מהגוש מישלחות

 קרון מישפט
לירושלים?

 כנראה, ייערך, לא קרון אפרים של מישפטו
לירושלים. יעבור אלא בבאר־־שבע,

 נחשד במינהל־מקרקעי־ישראל, הדרום מחוז מנהל קרון.
 הושעה לא עריץ אך ושוחד, הפרת־אמונים במירמד״

 חבר שהוא הפקיד. עד כתב־האישום הגשת על מעבודתו.
 פרקליט לממשלה, המישפטי היועץ החליטו חרות, מרכז

 אלבק. פליאה והפרקליטה בלטמן יונה המדינה
 התקדים על־פי להיעשות יכולה לירושלים ההעברה

 שהסתבך סלומון. ברוך עורר־הדין של במישפטו
בבאר־שבע. המשכנתאות בשערוריית

בשש־בש סודי הפסד
 על בתחרות ישראלית נבחרת השתתפה בסודי־סודות

 נחלה ישראל במונטדדקארלו. שנערכה השש־בש, אליפות
 האיטלקים. ניצחו בתחרות מוחצת. תבוסה

מוכנים אינם הישראליים השש־בש שחקני

 בהחלט השמורות מסיבות ולהתראיין, להזדהות
עימם.

למאבק לטו־ח פליטי
 במובלעת הכפרים שלושת ובית־גובא, יאלו עימוום, פליטי
 מתארגנים ששת־הימים, מילחמת למחרת שנהרסו לטרון

 פארק היום מצוי במקום לאדמתם. שובם למען למאבק
קנדה.

בפיצוץ כסף הפסידו
 בנמל־ מיזוודת־התופת התפוצצות

 שבועות, שלושה לפני במדריד, התעופה
ישראליים. לנוסעים כספי הפסד גרמה

 את שמעו אשר בנמל, הבנק פקידי
 החלונות את מייד טרקו קולות־הפיצוץ,

 שביקשו ישראלים ושני באשנביהם,
 הדולארים את הפסידו כסף להחליף
 האשנב מאחורי הותיר האחד שלהם:
 5 בן שטר השני דולר, 50 בן שטר הנעול

דולארים.

תת־קרקעי חשמל
 ובכללם תת־קרקעיים כבלי״חשמל הגיחה חברת־הוזשמל

 כוכב״יאיר. בישוב פנימיות, תחנות״טרנספורמציה שש
 הירוק. הקו בתחום לכפר־סבא, סמוך נמצא הישוב

 לישוב חשמל לספק בארץ הראשון הנסיון זהו
הנוף. את לבער מבלי שלם,

ישראלים
ניקראטאה? לעזרת

 ניקראגואה, לעזרת ישראלית, בריגדת״עבודה להקים הצעה
 לפרוץ שנה 50 לציון נווה־צדק. בתיאטרון השבוע עלתה

 מתנדבים לשם יצאו היום עד בספרד. מילחמח־האזרחיס
כבודדים. רק ישראליים

פר״מיגיסטר יס
 את הטלוויזיה תשדר אוגוסט מחודש החל

פריימיניסטר. ים המצויינת האנגלית הסידרה

 שכח המינהל
עימנזאל את

 להחזיר דאג טרם מינהל־מקרקעי-ישראל
 אדמות-מדינה, של דונמים מאות לרשותו

 השומרון״ ״כוכב לחברת בעבר שהוחכרו
את בינתיים פשטה אשר עימנואל, בהתנחלות

הרגל.

הכלא אחרי מזזחת
 ישתתפו מתחרדיס, של בישיבות הלומדים לשעבר, אסירים
 המועצה למענם שפותחת לסופרי־סת״ם, מיוחד בקורס
בירושלים. הדתית

 לשוק־העבודה, מייד יצטרפו החדשים הסופרים
כשדות. למזוזות הגובר הביקוש את לספק כדי

הגלימזת תחרות
 שתתערב בדרישה ללישכתם יפנו מגוש־דן עורכי־דין

 בתל־אביב. בהיכל־המישפט התאים על הפרועה בתחרות
 את הפרקליטים מאכסנים שבהם התאים, של מיספרם

 במחוז, הדין עורכי ממיספר כעשירית הוא גלימותיהם.
נוספים. תאים בבניית הוא לבעיה היחידי והפיתרון

באייל בריכה
 נבנו שרות־בתי־הסוהר, של בסיס־ההדדכה אייל, במחנה

 מוחזקים במקום ובריכת־שחיה. חדשים מימים באחרונה
 בתחזוקת עוסקים והם בעלי־פרוטקציה, חשובים אסירים
 ובקרוב השינויים, את איפשר הזול כוודהעבודה המקום.
 לאנשי״השרות. נופשון במקום ייפתח

 בחבריהם השרות אנשי התקנאו כה עד
 ״נעורים״. המישטרתי המוסד על מהמישטרה,

עצמם. משל נופשון להם יהיה כעת

גייס? גיורא כעריכת10


