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הפיחותים? יחזרו

 למישרד־ ניסים משה של המפתיעה כניסתו עם
 שיטת לתחיה תקום כלכלנים, סבורים האוצר,

 הפקידות תומכת שבה הזוחלים, הפיחותים
כמישרד. הבכירה

 מטעמי הפיחותים לחידוש התנגד מודעי יצחק
אישית. יוקרה

הבאים המשברים
 שעוף מחוגי על צילו את הטיל שענד השבוע של המשבר

 בחברת־חשמל לממשלה. בקרוב יחזור העניין אך הקיץ,
 מהירה, חיובית להכרעה להביא שר־האנרגיה על לוחצים
 בתקופה נצבר הזזת־המחוגים של החיסכון מירב כי בטענה

 ובסתיו. ראשי־הקיץ, זאת,
 רב עניין שיספק צפוי, משבר ועוד

 בפירוק יאיימו וש׳׳ס האגודה לפוליטיקאים:
 אכסניה להקים ל״ידיבךצבי״ יותר אם הממשלה

 הנימוק בירושלים. העתיקה בעיר לבני־־נוער
 בלתי־צנוע בלבוש שצעירים ייתכן יא שלהם:
הכותל. אל הצופה במקום ייראו

בעליון? זיופים
 פגה נאסר דרוויש הירושלמי עורך־הדין

 לחקור בבקשה לממשלה המישפטי ליועץ
 נושאי של חתימותיהם זיוף של חשד

 רשם ביניהם בכירים, מישפטיים תפקידים
העליון. בית־המישפט

 שבו מסובך, במישפט־קרקעות המדובר
״בר־ וחברת עינב שמואל הסוחר מנסים
 דונאמים מאות על להשתלט בע״נד טורא
אחד נסיון המערבית. שבגדה שלתא בכפר

 הגדה, תושב אחד, ואדם בעבר, נכשל כזה
 של זיוף בעוון בפועל לשנת־מאסר נדון

 אחרי קרקע. אותה על מיסמך־בעלות
 חלופי, מיסמך הסוחרים הגישו הרשעתו

 מקור, של נאמן העתק להיות שהתיימר
 12 זה המדינה בגינזך כביכול השמור

 חתימות התנוססו החדש המיסמך על שנה.
 בית־המישפט מזכיר הציבורי, הנוטריון

בית־המישפט ורשם בירושלים המחוזי
כשרותו. את אישרו וכולן העליון,

 . _ ״אנ_ התעורר: נאסר של חשדו
מיסמך מלכתחילה מצוי היה המבקשים

 נזקקו ״מדוע המישפטי, ליועץ כתב כשר,״
 עורך־הדין הראשון?״ המיסמך את לזייף
 המקור את לבדוק המדינה, לגינזך פנה

 לו התברר ושם הציבורי, הנוטריון בספר
 גם המרשימות החתימות בעל המיסמך כי

מזוייף. הוא

לוי במחנה בלןיעים
 אינם לוי דויד השר של הקרובים תומכיו
השבוע. ממהלכיו מרוצים

 סיעת מישיבת רועמת היעדרות נעדר רייסר מיכה הח״כ
 לא עלי ועובדיה מצא יהושע והח״כים השבוע, הליכוד

 עמדותיו. את שתאמה ברוח התבטאו
 דאג באוסטרליה, הנמצא אלישר, בן אליהו הח״ב

 שהוא מרידור, דן הח״ב אצל בטלפון להתעדכן
מובהק. איש־שמיר

בסוכנות שערוריה עוד
 כץ אברהם של ברטיכדהאשראי פרשת אגב

ה״איי* כספי שערוריה: עוד בניו־יורק נתגלתה

 בארצות* הציוני אירגון'הנוער זד־ווי־אף״,
 הופקדו היהודית, בסוכנות הקשור הברית,

חסר־ביטוח. בבנק באיי״קיימן,

מל■ מתונה גאולה
 של במעמדה פיחות מסתמן התחיה בוועידת

 ״כך■ באוהדי מתוגבר הדתי, החלק כהן: גאולה
 עליה זועם מברית־המועצות, וביהודים סמויים

 ואף הדתי, הלובי לצד בכנסת התייצבה שלא
והמחתרת. בהנא ממאיר להסתייג פעם העזה

שחורה עבודה
,תדיראך

בש אילצו בעפולה ״תדיראן״ במיפעל
 אתיופיה, עולי קבוצת־עובדים, שעבר בוע

:ל ״  העובדים, אולם־הייצור. ריצפת על ללון
 שעות לעבוד נוהגים במיספר, עשרה

 זמן עוד עבדו יום ובאותו רבות, נוספות
 האחרונות המכוניות ■ שיצאו אחרי רב

הממו לביתם. הסעה לפועלים המספקות
 במקום, שילונו מוטב כי החליטו עליהם נים
 בהזמנת הכרוכה ההוצאה את לחסוך כדי

 עליהם היה ממילא שהרי מיוחדת, הסעה
 בבוקר. השכם מעט, עוד לעבודה לחזור

 זה בעניין שאילתה הגיש פלד מתי ח״ב
לשר־העבודה-והרווחה.

 הגרילה משיטות טפח נתגלה בינתיים
 בוועד־ במאבקה ״תדיראך הנהלת של

שהיה סיבסוך־העבודה, במהלך העובדים.
 גרמה שבועיים, לפני בחולון במיפעל
י ההנהלה י  שעבדה הפקידה של לסילוקה ההנהלה

 נשכרו הפקידה של שרותיה בחדר־הוועד.
 לאספקת פרטית בחברה הוועד על־ידי

 השפעתה הפעילה ההנהלה בוח-אדם.
 אותה להוציא מיהרה וזו חברה, באותה

 כוח- לאספקת האחרות החברות גם משם.
 הצליח לא והוועד הרמז, את הבינו אדם

מחליפה. לה למצוא

גרמנים עם סולידריות
 הסוחר צי כל את המשביתים בגרמניה, הימאים איגודי

 איגוד של עזרתו את שביקש נציג, לארץ שלחו הגרמני.
כאן. קציני־הים

 נענה קציני־הים, איגוד מזכיר מרקוביץ, אפרים
 ״אנקול הגרמנית לאניה השבוע ועלה לבקשה,
 למנוע לימאיה והבטיח בארץ, העוגנת קוריה/

הפרת־שביתה. של נסיון כל

ועוזי בנץ החליט: פרס
 הבאים ראשי־העיריות של מועמדותם על ההחלטה

 התקבלה כרמל) (בנץ ובבאר־שבע נרקיס) (עוזי בירושלים
 עיסוקיו למרות ראש״הממשלה, פרס. שימעון של בלישכתו

 עניין בכל להתערב זמן לאחרונה לעצמו מוצא הרבים,
מיפלגתי.

מקסים נגד תעשיינים
 לפתוח עומדים בלוד ענקיים תעשיה מיפעלי שיגעה
 הם לוי. מקסים ראש־העיריה, נגר חריף ציבורי במאבק
 של כולל בסכום ארנונה תשלום מהם תובע לוי כי טוענים

 בשנתיים עלו התעריפים וכי דולר, מיליון משלושה יותר
אחוז. 2,300ב־ האחרונות

 שאת חריפים, בצעדים מאיימים התעשיינים
בסוד. שומרים עדיין הם טיבם

של הקרוב הגליון
ה 03111:1 הי

 אחד. ביום הופעתו את יקדים
 מצוי ויהיה הפסח, חג בגלל

הע בשעות בתל־אביב למכירה
 באפריל. 21 ה־ השני. היום של רב

 22ה־ השלישי, היום ולמחרת,
הארץ. רחבי בכל באפריל.

נזס־ההכגסה
בסודה מתעניין

 בעובדות מתעניינים מם־ההכנסה אנשי
 בכל בתל־אביב המחוזי בבית-המישפט שנתגלו
 לשעבר ;,פוס״ ״סודה חברת על לבעלות הקשור
סטרים״. ״סודה

 שנתגלו היבטים בכמה מתעניינת לצרכנות המועצה גם
במישפט־הסודה.

גאזים נגד אזעקה
 מתוצרת מיוחד, מכשיר בחנויות להופיע עומד בקרוב
 ההרעלות מכת על לענות שבא ידועה, צרפתית חברה
, ובילדים. בזקנים בעיקר הפוגעת מגאז,
 על ציפצוף, באמצעות המתריע קולט־אדים, זהו

הדירה. בחלל הגאז של נוכחותו

אקצה׳ ד״אל פרס
 הצלם על־ידי שצולם אל־אקצה. מיסגר כיפת של תצלום

 בתערוכת דולר אלפים שמונת של בפרס זכה פרג', פרי
בגרמניה. שהתקיימה פוטוקינה, העולמית הצילומים

תיקים יחלקו □1הנגב
 בנגב המקומיות המועצות ראשי של הפורום

 מוסד ולהקים תיקים חבריו בין לחלק עומד
לממשלה. מקביל שיהיה

 כולם את ייצג שער־הנגב, האזורית המועצה ראש חזן, צבי
 במצוקת לדיון פרס, שימעון עם בקרוב שיקיים בפגישה

הנגב.

מניו־יזרק בדרך
רבן חמור על

 לארץ לבוא מתכוון מלובאביץ׳ הרבי
 כי שייודא לפני לא אך כאן, ולהתיישב

 התרגשות היהודים בין יעורר בואו
 מחוגי מתנגדיו מפרשים כך — משיחית
האחרונים. צעדיו את הליטאים

 הפיר- על-ידי חיזוק מקבלת זו פרשנות
 שלנו״, ״ישראל בשבועון־היורדים סום

 מניו־יורק החב״דניק בי השבוע שגילה
 אברהם הראשיים, הרבנים משני דרש

 פסק־הלכה להוציא אליהו, ומרדכי שפירא
מייד. להופיע המשיח את המחייב

ב״מכבי׳ בחירות
 ועדת־ לפני התחייב רוטר, רפי מכבי. קופת־החולים מנכ״ל

 השנה במהלך עוד כי הכנסת, של העבודה־והרווחה
 הקופה. למוסדות בחירות ייערכו הנוכחית האזרחית

ההבטחה. ביצוע על לפקח אמור שר־־הבריאות

של ת1המזבירים/
זאן־ליר

 מיליון שלושה בארץ תשקיע ההולנדית ואן־ליר קבוצת
 בכירים/ות. מזכיריס/ות להכשרת בית״ספר בהקמת דולר

 ובמחשבים. זרות בשפות שליטה על יהיה המיוחד הדגש
 למינהל מרצה ורנר. שימחה יעמוד בית־הספר בראש

תל־אביב. באוניברסיטת

השיאים לספר חיפאי
 גינס; של השיאים לספר ייכנס עוזיאל עוזי החיפאי הצייר

 • הציורים כמות ובעל בעולם ביותר המהיר הצייר הוא
 שניות, בארבע־חמש ציור לסיים ביכולתו ביותר. הגדולה

ציורים. אלפי עשרות צייר וכבר

..פלד׳ את לקח לפיד
 הליברלי: המרכז כמזכ״ל לפיד יוסף של הראשון המעשה

 את כה עד ששירת קווים. מישרד־הפירסוס את החליף הוא
 החדש המישרד פלד. את במקומו ולקח החדשה, המיפלגה

 המיפלגה. לסמל הצעה עיצב כבר
 רימון. רוני הרובר, את להחליף הציע הוא השני: מעשהו

להגנתו. נחלץ לא רימון. את שהביא צייץ',

נזיע; גיורא כעריכת
■


