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לבל״ל? יחזור שנקר
 את לעבודה להחזיר שוקלים בל״ל בצמרת
הבנק. של תדמיתו את לתקן כדי שנקר, שימהה

 אלבץ־חכוביצקי תיק
סיום לקראת

 אלבין־ בפרשת המישטרה חקירת
 סיום, לפני עומדת וספיחיה זוכוביצקי

לפרקליטות. בקרוב יועבר התיק כי ונראה
 אנשים, עשרות נחקרו החקירה במהלך

ותפיסת־ צווי-חיפוש עשרות הוצאו
 פרוטוקול. עמודי אלפי והצטברו מיסמביס,

יונתן נמצא אלבין, מיכאל של מותו מאז
 שהפרקליטות ייתכן בניו־יורק. זוכוביציקי

 של דרכונה הסגרתו. את לבקש תחליט
 לפני נתפס זובוביצקי, של אשתו אסתר,

 יכולה היא ואץ המישטרה, על־ידי שנה
 כאמצעי־לחץ בנראה— הארץ את לעזוב

בעלה. על

120 תמורת המבלןר
דולרו אלף

כמבקר* ניצן יעקב של מינויו את לקנות
 מזומן. בבסך המדינה

 מאז כספית מחלוקת קיימת למיפלגת־חעבודה ר׳ץ נין
 כספי את לר׳ץ להעניר מסרבת כשהעבודה הנחירות,

 ברשימת־ שנבחר שריד, יוסי של החודשי מימון־המיפלגות
 לפני רקות כמה לר׳׳ץ. הבחירות אחרי והצטרף המערך•

 נהענודה נכידים הציעו השמע, בוועדת־הכנסת, ההצבעה
 בניצן. שריד של תמיכתו תמורת הכסף, כל את לשלם
סירב. שריד

במינהל פרשיות עוד
 במינהל־המקרקעץ צפויה עמר, אלי סביב הסקגדאל מלבד

פרשות: שלוש עוד של התפוצצותן
 בירושלים, גדולה לעיסקה נוגעת אחת פרשה

בגוש־דן. עסקות סביב יהיו האחרות השתיים

 סוערות בהפגנות יום־השנה את ציינו הקודמות בשנים
 עשרות נעצרו שאז — שנה לפני לשיאן שהגיעו ביותר,

 מהיר. לשיפוט הובאו אשר צעירים,
 לצאת כדאי אם ויכוח בכפרים מתנהל הפעם
 בבדים בעונשים ולהסתכן — להפגנות שוב

 יום* את לציין מוטב שמא או — ביותר
 ושקט. סימלי באורח התעודות־הכפויות

 התעודות את ברירה, בלית נושאים, כבר התושבים רוב
 אינו תעסוקה. למצוא יכול אינו להן המסרב כל החדשות:

 לשרותי־ להיזדקק יכול ואינו למיניהם רישיונות מקבל
אישפוז.

חרוץ תלמיד גינוסר
 אלה בימים עורך מכון־הייצוא. מנכ״ל גינוסר, יוסי

 ללמוד כדי ובעלי־מיקצוע, יצואנים עם פגישות אינספור
, , , . העוד• את

 של רושם שומעיו על להשאיר משתדל הוא
ונעים. חרוץ תלמיד

״סוב גרעינית: הפגנה
יודיצה״

 את השמע, השני ביום למנוע, ניסתה ירושלים מישטרת
 שואה למניעת הוועד של מישמרת־מחאה של קיומה

 בסכנה ציבורי דית לעורר כרי שהתארגן הוועד, גרעינית.
 וענונו, מרדכי של תנאי־מעצרו על ולמחות הגרעינית

 נתי-הסוהר. שרות נציבות בניץ מול להפגנה רישיון ביקש
 בי טענה הארצי, מהמטה בהנחיה המישטרה,

 ובי עקרוניים מטעמים פעל וענונו באילו רמז בל
 בנימוק יודיצזד. ״סוב הוא לציבור שרות ביצע

הבקשה. נדחתה זה
 לבסוף נאלצה האזרח. לזכויות האגודה בהתערבות
 תחת מישמרת־מחאה, של קיומה את לאפשר המישטרה
 רדידאקטיבי תהיה .ולא — היום אקטיבי ״הייה הסיסמה:

מחה"
 היא מריק. והפעילה המישטרה, התאפקה לא אז גם אולם

 אומנם זו בקול. קריאות לקרוא שלא המוחים את הזהירה
 בה ישתמשו הם אם אך להם, נאמר חוק, על־פי זכותם

 כי יודיעו ברחוב, העוברים־ושבים כל את יספרו השוטרים
 יכריזו במישמרת־מחאה, המותר הסיספר על עולה מניינם

 את ויעצרו — בלתי־חוקית בהתקהלות האירוע על
דוממת. היתה לכן, המישמרת, המשתתפים.

נגד ושגיא לןיסד
העובדים

 אגף־האירגון ראש שגיא, גירעון את העמיד קיסר ישראל
 את.סולם* לקבוע שנועדה ועדה בראשות בהסתדרות,

 הפריעה לא לקיסר הוועד־הפועל. עוברי של הקידש׳׳
ועד־העוברים. עם מסוכסך■ ששגיא העובדה
 חשש העובדים בקרב מעורר החדש המינוי

למעשי־נקמה.

לטנג׳יר לרגל שלים
 כינוס בקיץ לקיים עומד טנג׳יר יוצאי של העולמי האירגון

 טגג׳יר .2ה־ חסן המלך בחסות המארוקאע בעיר עולמי
 מישראל למארוקו. שסופחה עד בינלאומית, עיר היתה
 ומצפודאמריקה מאירופה איש, 200 לפחות לכינוס ייצאו
אלף. עד מאות. כמה עוד יבואו

 טנג׳יד לילידי רק יינתנו אשרות־התייר
ולצאציהם.

יזם־התעודזת
במחלוקת

הקרובה

לל^בלנים: תנאי
יושר תעודת

 בפינקס־ להירשם שיבקש קבלן כל
 בכתב אישור להציג יידרש הקבלנים

 הרשעות לו אין כי המעיד מהמישטרה,
יושר׳). פליליות(״תעודת

 על־פי רשם־הקבלנים, החליט כך
נציב־תלונות־הציבור. של לצתוהמלצו

הקולנוע מיקלט ייסגר
 את שתסגור חקיקה יוזם מס־ההכנסה, נציב רבינוניץ, יאיר

 בסרטים השקעה הצעתו: הקולנוע. בענף מיקלטי־המס
 שעליה — במחקר־ופיתוח השקעה של מזכויות רק תיהנה

קפדני. יותר הוא הפיקוח

חוזרים גרוזים גם
 חזרה של מגמה מסתמנת גרוזיה עולי בקרב גם

למולדתם.
 את האחרונים בחודשיים עזבו מישפחות עשךות כמה

לאישורי־שיבה. באירופה ומצפות הארץ,

צוות־ פיזר גולץ
ההסברה

 ביו׳׳ר המשמש ״הסנוד, מנכ׳׳ל גולץ, אלסרד
 צוות־ של לסיזורו גרם הביטוח׳׳, חברות ״איגוד

האיגוד. של ההסברה
 של הירודה תדמיתן את לתקן כדי מזמן לא שהוקם בצוות,

 ויועצי-התיקשורת החברות דוברי התכנסו חברות־הביטוח,
 כי והחליט חבריו את גולץ הפתיע שעבר בשבוע שלהן.
 פרטיים יועצים ולא בחברות. שכירש רק ישתתפו בצוות

 הוא הסנה דובר רק כי כשהתברר גם למענן. העובדים
 גולץ המשיך עצמאיים, הם השאר כל בעוד שכיר,

 כל מהצוות סולקו למעשה וכך עמדתו, על להתעקש
משתתפיו.

 מחבים בברלין
לסובייטים

 עומדים הסובייטים הבא, בשבוע שייפתח בפסטינל־ברלין,
כה. עד גנוזים שהיו סרטים לראשונה להציג כנראה

מציעה בנגלה־דש
 פנתה קנדי, האחים בשם בבנגלה״דש, פרטית חברה

 מוצרי־עור, לכאן לייצא בהצעה בארץ רישמיים לגורמים
ועץ־במבוק. תה שקי־יוטד״

פרצוף משנה ,מעריב״
 העיקרי: השינוי צורתו. את לשנות עומד מעריב הצהרון
 בעמודי ושילובם הציבעוניע המוספים רוב של ביטולם
עצמו. העיתון

בדיזנגוף מיזללה עוד
 עוד של הקמתה נשלמת בתל־אביב דיזגגוף־פרישמן בפינת

 מתכוונש וכרשטיאן בכר שאבי המיסערנים מיזללדג
אוויי*. ה״טייק שוק את הנמוכים במחיריהם להכות

מאוכזבים ר״במן
מהישיבות

 100 לישיבות שהבטיחו רייבמן, האחים
הכספים, חלוקת את מעכבים מיליון,דולר,

הבקשות את  בפרוטרוט לבדוק כדי
להם. שהוגשו

 המיליונרים של בישראל מקורביהם
 כי בנימוס, לראשי־הישיבות רמזו הקנדיים

 יגזימו ולא אמת, להם שיאמרו מהם ציפו
 על התאכזבו האחים צורכיהם. בהצגת

 אוצר־ פקידי הם כאילו אליהם ש״התייחסו
המדינה־׳.

ו פז אלא וורוו לא
 במדור שנפלה לטעות ליבנו תשומת את העיר דובר״בל׳׳ל

 חת, מאיד למען הוזמנה וולוו מכונית לא שעבר: בשבוע זה
 התיקון. כאן עד .505 פז׳ו אלא מוסר, הוא

 לכתוב כמו ״זה לנזוף: לעצמו הירשה גם הדובר אולם
 מתברר ואחר־כך דולר, במיליון בפיס זכה שמישהו בעיתון
 מאשר חצי בטח עולה הפז׳ו שקליע״ ב־סז רק זכה שהוא

הוולווד
 וולוו של הקטלוגי מכירה הדובר: של לתשומת־ליבו ובכן,
ע כולל ,244 ס ע אלף 88 הוא והפקדד״ מע־מ מי קל  ש

שקלים. 81,666 - 811 505 פז׳ו של מכירה


