
בשיטרית יתמוך לוי
 מסתמנת בתנועת-החדות לוי דויד במחנה
 מאיר ח״ב של במועמדותו לתמוך החלמה

 גיזבר לתפקיד שמיר, מחנה איש שיטרית,
היהודית. הסוכנות

 אם הכנסת. מן שיטרית של בהתפטרותו תותנה התמיכה
 מחנזדלוי, איש פור, דויד במקומו יכנס זאת, יעשה אכן

בכנסת. בסיעה למחנה יתרון שיעניק
י י י י י י ■ * ■ ■ * ^ ^

םה ברלי א לי ותרו1י ל
 חידוש לקראת בעמדתה מתחזקת הליברלית המיפלגה

 שתי בץ האיחוד על תנועת״החרות לבין בינה הדיון
המיפלגות.

 הח״כים מיספר צומצם הקודם שבדיון אחרי
 הפעם החליטו ,12ל־ 14מ* לליברלים המובטחים
 על מסתמכים הם לוותר. שלא הליברלים
 ויצחק ניסים משה חברי־יהמיסלגה של הצלחתם

בשרי־־אוצר. מודעי

לירות מייעץ וגיר,ס,ק
 שדרן־הרדיו גראנט, בוב האמריקאי

 סיפר בישראל, עתה המסייר הפופולארי
 ב־ אחרי־הצהריים 3 בשעה השישי ביום

יהו מנהיגים כי ״אי־בי־סי״, רשת-הרדיו
 שנפגשו לו סיפרו בישראל השוהים דיים

 שלוש דרכם שהעביר קיסינג׳ר, הנרי עם
לנהוג. כיצד לממשלת־ישראל עצות

 להכות להפסיק היא הראשונה העצה
 להכות. מאשר לירות מוטב — מפגינים

 בשום להסכים שלא היא השניה העצה
 מלכודת שתהיה בינלאומית, לוועידה אופן

להר שלא היא השלישית העצה לישראל.
הכבו לשטחים להיכנס לעיתונות שות
, שים.

 קיסינג׳ר של אלה עצות כי ציין גראנט
 אך בפומבי, לומר נוהג שהוא ממה שונות

דעתו. שזוהי ברור

ת גס ירוץ דיניץ ס כנ ל
 כסאו על יוותר לא היהודית, הסוכנות ירד דיניץ, שימחה
 ינתק שלא מעריכים במיפלגת״העבודה גורמים ככנסת.

 יבקש היום שבבוא שרמז לאחר המדינית, מהעשייה עצמו
 שר-החוץ. תפקיד את לעצמו
 ברשימה מקום לעצמו לשריין יבקש דיניץ

 כלול אינו הנוכחי תפקידו הבאה. לכנסת
כסל-התפקידים. איסור על המיפלגה בהחלטת

למתוז־השרו] אדרי
 את יציג בכנסת, מיעת-המערך יו״ר אדרי, רפי

 מחוד במיפגרת הבאה לכנסת מועמדותו
המרכזית. הרשימה במיסגרת ולא השדון,

 שלא ומחשש בידידה, נמצא במיפלגה אדרי של מעמדו
 לנסות החליט המרכזית, ברשימה כמועמד להשתלב יצליח

במחוז. סיכוייו את

צנזורה נגד פחבי־ווער
 בתבי־נוער, של קבוצה מתארגנת א?*ה בימים
חופש־הביטוי. הגבלת נגד במחאה שתצא

 כתב־נוער, רווח, אורי בבאר־שבע מארגן הקבוצה את
 למנהל ששלח חריף מיכתב בעיקבות מעבודתו שהושעה

 בכניעה אותו האשים ובו באר־שבע, בעיריית אגף״החינוך
פוליטיים. ללחצים

אמגותית מחאה
במחאה יוצאים וצלמים פסלים ציירים, 150

 ״בעד הסיסמה: תחת הכיבוש, נגד מיוחדת
 סוף דורשים אנו הפלסטינים, עם הידברות

הכיבוש.״
 הכיבוש, נושא על בתערוכות מחאתה את תביע הקבוצה
 שלוש, רש, בתל־אביב; גלריות בחמש זמנית נו שיערכו

 ביום־ יתחילו התערוכות .1וארט*פקנ סגרשזב קטן, סינור
 ייצאו התערוכות בסיום ימים. חודש ויימשכו השבת

חל־אביב מוסיאון מול להפגנה האמנים

הל יסודית חקירה מנ ל
ודאטרודחיפה כמנהל טופאנו ג׳ילברטו של לבחירתו

ת כנס מרו ב ל צ מ ה
 משוחררים ״חיילים של חמישי עולמי בנם

 הראשון ביום להיפתח עומד יהודיים״
 בואם את אישרו המוזמנים 450 כל כירושלים.

 הכנס הככושים. כשטחים המצם אח על לבנם,
 תהיה כו וגולת-הבותרת ימים, חמישה יימשך
 על*ידי זו״פרחים והנחת ושם״, כ״יד ביקור
מדינה. מכל אחד נציג
 של ועידת־הגשיאים גם בירושלים תתקיים השבוע באותו

 מוריס בראשות בארצות־הברית, היהודיים האירגוגים
אברהמם.

דיסקרטית. בדיקה קדמה
 שמועות הגיעו הממנה הוועדה מחברי לחלק

 במיפלגה פעיל בעבר היה שטופאנו כך על
 אותו ניקתה הבדיקה באיטליה. הקומוניסטית

 מתנגד מול 20 של ברוב נכחד והוא חשד, מכל
 בוועדה״ נציג-הליכוד היה המתנגד אחד.

לתפקיד. לווינסון מיכה ככימאי שתמך

בחומר־הראיות השמות
אנשי שלושה מתוך שניים של שמותיהם

׳רות
ת בדאי חלו בלןניו! ל

 ;•להסבם הגיעה איילת״ ״קנית הנהלת
 לזמן ההנהלה תוכל שלפיו לחולי-לב, ״שח״ל״

 תוך שתגיע ״שח״ל״, של פרטית ניידת למקום
 טיפול ושתעניק הקריאה, מרגע דקות חמש

 בעת למצוקה שייקלעו לאזרחים ראשוני
בקגיץ. ביקורם

 רופאי־ הסתררות לבץ שח״ל בין נחתם דומה הסכם
 הטיפול בעת למצוקה ייקלעו שחולים למיקרה השיניים,
הרפואי.

 בפיצוץ שעט־ בשבוע שנהרגו אש״ף,
 בחומר-הראיות מוזכרים בקפריסין, במכוניתם
עליאן. עיטאף של במישפטה

 ראשי מישרד ליד אוטובוס לפוצץ בניסיון מואשמת עליאן
 אותה שלחו הראיות, חומר לפי בירושלים. הממשלה

למשימתו•״ השניים

ר הירר ט פ ת ה
מתפקידו

 איזוריוח בחירות
ב בי א תל־ ב

 מיפלגת-העבודה של תל־אביב מחוז מזכירות
 בפעם הקרובות העירוניות בבחירות תפעיל

מוקדמות. בחירות מעץ בישראל ראשונה
 עבר — אזורי״בחירה לחמישה תחולק תל־אביב העיר

 ודרוס־מיזרח יפו תל־אביב, מרכז תל־אביב, צפון הירקון,
 מגוריו, באיזור אחד, כל יבחרו וחברי־המיפלגה — העיר

למועצת־חעירייה. נציגיהם את ישיר, באופן

 עדרך* במבשרת־ציון, הממונה הוועדה יו״ר
 מתפקידו להתפטר החליט דואק, יוסח הדץ

 על בישוב ועד־׳הפעולח של איומים בעיקבות
 מישרד- שמנב״ל גםהעובדה ומישפחתו. ביתו

 הביאה גיבוי, לו נתן לא דרעי, אריה הפנים,
להחלטתו.

 יחיה עתה לתפקיד. דואק את שמינה הוא פרץ הרב
 הליכוד, לבין ש״ס סיעת אנשי בין התפקיד על המאבק

שנים. לשלוש יהיה הבא המינוי שכן

החזירו התושביס

ס ר משפ״זד חושש פ
 הופעת לקראת דריכות יש במיפלגת-העבודה

 הסתאבות על שפייזר אליהו ח״ב של סיפרו
 שהספר למרות בישראל, הפוליטיות המערכות

 במיפלגת־העבודח. רק לטפל אמור אינו
 בספר שתהייה במיפלגה צופים זאת בכל

 חמיפלגח. יו״ר פרם, שימעון על התקפה
 שלו השלישית הקדנציה את השנה המסיים שפייזר,
הכלכליים. בחיים להשתלב מעוניין בכנסת,

ה המישטרה ב ק  ע
השופט אחר■

פגי אחרי עקבה שהמישטרה ׳מתברר
 סוזאן עם נדיב צבי השופט של שותיו

מתחילתן. כמעט בניסטי,
 על למישטרה להדליף שדאג מי היה
 הציבה זו השניים. בין הרומאנטי הקשר

 בכך היה לא הזמן שבאותו למרות מעקבים
לעבירה. חשד בל

ש ניצוץ מוצנץ חד
 אל*שאררה״ ״צאות בשם חו״סעמי סירסום

 בדוכנים השבוע הופיע הניצוץ״) (,,קול
בירושלים.

 סופית החליט סוויסה, אלי ירושלים, מחוז על הממונה
 אל־שאררה טריק העיתון הופעת על לאסור החמישי ביום

 לאירגון ממש של ל״זיקה חשד בשל הניצוץ״) (״דרך
הדמוקרטית'. החזית

 בשטחים כתב-העיתון גם נעצר בינתיים
הכבושים.

 למישפתות ביטוח
חד־־הוריוח

 בתוכנית• שיצאה ״מיגדל״, הביטוח לחברת
 רבות, פניות הגיעו מישסחתית, ביטוח

 לתוכנית לצרף ההברה החליטה שבעיקבותיהן
 וגם חד-הוריות, למישפחות כיטוח־ילדים גם

 לא ההורים מן •שאחד דו־הוריות, למישפחות
לתוכנית. התקבל

הפינקסיס
 שהבטיח חולץ, ראש־עיריית שרץ, חייב

 להפעיל בעיר בן־גוריון קריית שכונת לתושבי
 לא בשכונה, ממוכנים צמתים בשני רמזורים

 שהרמזורים למרות הבטחתו, את קיים
רבים. חודשים כס־ בצמתים מותקנים

 ד1א חברות ציבורית. בתחבורה ממחסור סובלת השמנה
 תועות־ וגם כדאיות, מחוסר קווים בה מפעילות אינן ידן

 לשמנה. שרותים מספקות אינן המוניות
 איזוד* של מעמר לתושבי־השכונה הבטיחה גם העירייה

 את קיימה לא אך במיסים, 15* של והנחה פיתוח
הבטחתה.
 פינקסי־־המיסים את התושבים החזירו השבוע

כמחאה. לראש־חעירייה

בחינס 40ה־ אלבו□
 , 40וד שנת לקראת שייצא מיוחד, אלבום

 לבל חינם יחולק עותקים, אלף 150ב* ושיודפס
 בתל- שתתקיים 40דד שנות תערוכת מבקרי
אביב.
 האלבום טל־אם. חברת וסתה האלבום הפקת על נמיכרז

 הישגי־ בו ויסוקרו — עברי״אנגלי — דו־לשוני יהיה
 ראש־ נשיא־המדינה, של הגיגיהם מ יהיו המדינה״

 קהילות ראשי ושל שר־האוצר ממלאימקומו, הממשלה,
בעולם. יהודיות

 עליידי תמומן דולר, מיליון חצי שתעלה האלבום, הפקת
העולם. מכל פירסומות

 אינם כהניסטים
ת יודעים עברי

 בזכות השני ביום שהפגינו ״כך״, אנשי
 דיון נערך שבו האולם בפתח הטרנספר

נש זאבי, רחבעם(״גאנדי״) ביוזמת עליו
 בדרך אתא ״גאנדי, כתוב: היה ובו שלט או

הנבונה.״

דו מות־נשיקה ח ל
 מיתת• מת ועדת-שישינסקי שדו״ח נראה

 שלא אומר גמרו במישדד־האוצר נשיקה.
 הבחירות, עד לפחית בדו״ח, דיון שום לערוך
 בראש יעמוד מי יודע אינו ואיש מאחר

תיגנז. שהתוכנית נראה אחריהן. המישרד
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