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 - ולוי גור
פולארד מרחיחי

 כארמי והודה מישרד־התיירות, צמרת
 טייטלמן אהרון של מינויו כי השומעים
מוטעה. היה כסמגכ״ל

 למישרד־ להתקדב לטייטלמן אסור בית־המישפט, של בצו
 השני במישדדו בתפקיד עדייו נושא הוא אולם התיירות,

 השייך ,הכללי האפוטרופוס אצל כיועץ שריר: של
למישרד״המישפטיס.

קצף על תלעה
וש■ עוברים על התזת־הקצף תופעת

 למכת- השכוע בחג־פוריס שהפכה כים,
מישפטי. לבירור בקרוב תובא מדינה,

 אשר בקצה, שהותקף תל־אביב, תושב
 ברחוב שנסעה מכונית מתוך עליו הותז
 במישטרת תוקפיו על התלונן ,,גיורו. המלך

לר שהספיק הולך־הרגל, מרחב־הירקון.
 ממתין המכונית, של מיספרה את שום
 ה־ התביעה אם החקירה. לתוצאות כעת

התוק העמדת על תמליץ לא מישטרתית
אזר תביעה הנתקף נגדם יגיש לדין, פים

חית.

לכשוכג־י לתחום מחו׳ז

״פלסטייך על אלן וודי
 דודי של החדש בסירטד חוזר סיסטין של שסה
רדיד. של -ימים אלן,

 למען כספים לאסוף לתלמידיו יהודי רב אומר בסרט
 קום שלפני הארץ על המדובר ב״פלססייך. היהודים
 כי הטוענים, בארצות־הברית היהודי בציבור יש הממנה.

 לנקוב תחת הקודש״, ״ארץ נשם להשתמש צריך היה אלן
הערבים. טענות את המזכיר הארץ, של הקודם בשמה

באים השח־מתאים
לבאר־שבע

שח תחרות בבאר-שבע תיפתח הבא בשבוע
.11 קושי בדרגת בינלאומית, מת

 ).15 ועד ביותר, הקלה ,4מ־ הן בתחרויות הקושי (דרגות
 ביניהם רבי-אומנים, חמישה בה ישתתפו

קורצ׳נוי. ויקטור
 למט, אליהו הוא בתחרות הראשי והשופט המארגן המנהל,

 התאחדות נשיאות חבר היה הוא במולדתו באר־שבע. איש
הסובייטית. השח

 המובילה השלישיה של והסתבכותה פולארד פרשת
 המיפלגות בשתי הצעירים הח״כים בקרב רטינות מעוררת

 כן־ על ביניהם מדברים הצדדים משני הצעירים הגדולות.
 שהמנהיגים הזמן הגיע משותפת: למסקנה והגיעו גלויות,
 מקומם. את יפנו הקודם מהדור

 גור מוטה זה: מהלך־רוח המי־ידים הזוכים
בחרות. לד ודויד בהעבודה

ח1בחיר למסע אבן
 בפרשת־פולארד אבן אבא שגילה הפיתאומי אומץ־הלב

 פנים־מיפלגתיים. בחשבונות מקורו
 הפנימיות בבחירות להתמודד שיצטרך אבן,

 המיפלגה, מרכז אנשי של קולותיהם על הבאות
 והגיע וחבריו, מכרד בין סיבוב באחרונה ערך

 משופרים. אינם שסיכוייו למסקנה
 להתמודד נאלץ לא הוא הישנה, המינויים בשיטת היום, עד
 באופן אותו שיבצו ועדות־ד,מינוי שכן במסת. מושב על

אוטומטי.

 פאריס נוכלי
 מתפרנסים
מפנלארד

 נפלו בפאריס אמידים יהודים כמה
 טרמפ שתפסו למתרימים־מתחזים, קורבן

למי תרומות וביקשו פולארד פרשת על
הגנתו. מון

 של בבתיהם הופיעו התרומות מבקשי
 עצמם את והציגו כיפות חבשו הקורבנות,

 ״רנובסיון הימני היהודי האירגון כאנשי
 אחר־כך טענו האירגון עסקני זיואיף״.

__________דבר. כך על להם ידוע שלא

 צילמה המישטרה
ס1אזט אירועי ?300 מ

 של פעולותיה כל את המלווה הימ״ם, של הצילום מחלקת
 שוחרר שבו הלילה אירועי את כנראה תיעדה היחידה,

 מתוטפיו. שניים ונרצחו 300 בקו החטוף האוטובוס
 השונות. ועדות־החקירה לידיעת הגיעו לא הצילומים

 בגלל גרועה. היתה הצילומים איכות כי טוענים בימ״מ
 לאתר שהגיעה הימ׳׳מ, חושך. שרר שבמקום העובדה
 היו ואנשיה בפעולה, לילה באותו השתתפה לא באיחור,

בלבד. סבילים צופים

חורש פרוש מנחם
 עמוק וחריש נרחב שתדלנות מסע עורך פרוש מנחם הרב

 הדיינים 52 של לדץ העמדתם למנוע בנסיון בצמרת,
בג״ץ. נגד העצומה חותמי

 בארבע לשיחה זה בעניין נפגש הוא האחרון השישי ביום
חריש. יוסף עם עיניים

 מתנער שריר
ממייטלמן

את שעבר בשבוע כינס שריר אברהם השר

 של הפרטית פעילותו על הכועס סעודיה, מלב פאהד,
 איראן ישראל, ממשלות בין כמתווך בשוכג׳י עדנאן

לסעודיה. להיכנס המיליונר על אסר וארצות־הברית,

חרד צה1ר דא דודצין
 של חבר־הנאמנים יו״ר של לדרישתו מתנגד דולצין אריה

 מיוחדת ישיבת־וזבר לערוך הופברגר, ג׳רלד הסוכנות,
מאי. בחודש בלונדון,
 ראשי כל של המונית נהירה כי חושש דולצין

 בתדמיתו יותר עוד תפגע ללונדץ הסוכנות
הסוכנות. ובתדמית

 ב1גי מחפשים
מבאג לאורי

 סבאג, לאורי מישרה מחפשים במישרד־החוץ
 להציע שוקלים שאותו התפקיד לשעבר. הח״ב

צרפתית. דוברת בארץ קונסול מישרת לו:
 באר• בעיריית קואליציוני לסיבוך לגרום הצליח סבאג
 כמועמדה מיפלגתו ראשי הכרת אח השיג כאשר שבע,

 וגרם נסיעה, חבריו לרצון בניגוד העיריה, לראשות היחידי
 מקווים במיפלגתו העיר. בראשות הרוטציה הסכם לביטול

העירוני. הסבך את יתיר דיפלומטי לתפקיד מינויו כי

 מתעניינים הנשיאים
בגדה

 של ועידת־הנשיאים וראשי אברהמס מורים
 בירושלים, לוועידתם המתכנסים אמריקה, יהודי

 עיריות ראשי עם לארוחת-ערב השבוע ייפגשו
בגדה.

 דובר־הסוכנות. אייל, בצבי כדובר־הוועידה בחרו הנשיאים
 יהודית ועידה כל כדובר קבוע באופן מתמנה אייל

 הקונגרס ועידת כמו בישראל, המתקיימת בינלאומית
ועידת־ירושלים. או העולמי היהודי

 מבקשת: רייכמן ועדת
ו1תנ1א תטרידו אל

 רייכמן האחים על־ידי שמונתה חברי־הוועדה,
 חוזר הוציאו לישיבות, כספי־־תמיכה לחלוקת

 ובו כספים, שביקשו והישיבות האדמדרים לכל
 עוד!״ אותנו להטריד לא ״נא ביקשו:

 אחת, אגורה אפילו כה עד ראו לא הישיבות מנהלי
 אין ״שעליהן וטלפוניות, כתובות בפניות מוצפת והוועדה

כלשונם. לענות״״ יודעים אנו

בגולן? חדשה ת1מדיני
 יום־ לחגיגות עתה כבד נערכים בגולן הדרוזים

באפריל. 17ב־ הסורי, העצמאות
 בררוזים, ההתגרות מדיניות על שני הירהור יש במישטרה

 ובפצועים. ביריות המסתיימת — פוליטית הפגנה בכל
 שנהרגה מבוקעתה, 55וד בת פרחאת ראלי של בהלווייתה

 תעודות־הזהות, לכפיית החמישי השנה ביום שנוע, לפני
גמור. בשקט עברה והיא המישטרה, התערבה לא

 מתיר רנבינשטיץ
״קצחת״

 ליברליזציה מנהיג רובינשטיין אמנון השר
 ״ציוד להתקנת רישיונות במתן מרחיקת־לכת

״בזק״. למנויו קצדד
הטלפונים. לרשת המתחברים המכשירים בבל המדובר

בערבים יטפל
 העבודה. מיפלגת של המיעוטים״ ״אגף כראש מונה כץ יורם
וייצמן. לעזר כנראה, כפוף. יהיה הוא

 הגליל עיתתאי
מתארגנים

 תאים להקים החליטו בגליל עיתונאים עשרות
 מהם ואחדים העיתונאים, באגודת נפרדים
 הקיימת מהאגודה סופית להיפרד אף שוקלים
חדש. מיקצועי איגוד לעצמם ולהקים

 ותא־כתבי־העמק. תא־כתבי־גבול־הצפון כבר קמו כה עד
 התחתון והגליל המערבי הגליל העליון, מהגליל הכתבים
כלל. אותם משרתת אינה שהאגודה אומרים

 רוצים הקבלנים
מהר השכרה

 חוק* את במהירות לחדש לוחץ בכנסת הקבלנים לובי
 נוספות. הקלות־מס בו ולהכניס עידוד־השכרת־דירות,

 עשרת לבניית שוק היום יש הקבלנים, להערכת
 180 שבץ בשכר־דירה להשכרה, דירות אלפים

בחודש. דולר 300ל- דולר

יתדהאדמה
בתל־אביב

 יום• לרגל כינוס בתל־אביב ייערך בחודש 29ב-
 הראשונה הפעם זו יום*האדמה. של 11דד השנה

היהודי. במיגזר נערך כזה שכינוס
 המפגינים ורצח שהפקעת־האדמות סבורים המארגנים

 בעיה אלא בלבד, ערבית בעיה אינם ,1976ב־ עליה, שמחו
 נורי זכויות־הבדווים פעיל הדוברים: בין כלל־ישראלית.

 ח״כ מוחסיץ, צברי עורך־הדיו פעיל, מאיר הד״ר אל־עוקבי,
ברזילאי. מני השלום אל המיזרח ודובר פלד מתי

תנושת־השלום
המיזרחיות

 הפותחים יהיו אלבז ושלמה אבנרי אורי
 של ולפעילותן להופעתן המוקדש ביום־עיון,

ה בשבת שייערך המיזרחיות, תנועות״השלום
קרובה.

בגל־ 30 בעמוד המופיעה במודעה הפרטים:
זה. יון

17
עיט; גיורא בעריכת


