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תד אייבי  נ
לביאפרה טס
 הש־ יצא נתן אייבי ״קליפורניה״ כעל

 להגיע מתכוון אייכי לכיאפרה. כדרכו כוע
 רכבת- כאמצעות לכיאפרה השכוע עוד

כלילות. הפועלת חשאית אוויר
הסטודנ על־ידי אורגנה הפרטי, במטוסו לא טיסתו,

 המוסדות אל אותו שהיפנו בישראל, הביאפרים טים
החשאית. רכבת־האוויר את המארגנים הביאפרים

 הישראלי הציבורי הוועד כנציג לביאפרה יצא אייבי
 הסיוע אפשרויות את לבדוק על־מנת ביאפרה למען

 ידווח מביאפרה במצור. הנתונה זו, למדינה הישראלי
הזה. להעולם מיוחדות בכתבות שליחותו על נתן אייבי

 - בכנסת
החיים לכל
הפ ספיר, יוסף הליכרלית המפלגה ח"כ

 ונמול הייצוגי לתפקיד השכוע להיכחד כים
 רק הליכרלית, המפלגה יו״ר של הסמכויות

 ממפלגתו, ככתכ התחייכות שקיכל אחרי
לכנ המועמדים מרשימת יודח לא הוא כי

נוספות. קדנציות כשתי כח״ס יכהן וכי סת
 איפוא, מתסזן, הוא .66 בן כיום הוא ספיר יוסף
.75 גיל עד כח״ב לשמש

מיליונר — דייו משה
 כקרוב יצטרף דיין, משה שר-הכיטחון,

 ש* לאחר הישראליים, לשורת־המיליונרים
 הכריטית ההוצאה־לאור הצעת את קיכל

 לה למכור ניקולסון, את ויידנפלד המכוכדת,
לי אלף מאה תמורת ספר-זיכרונותיו את
 לירות. אלף 850כ־ שהן שטרלינג, רות

שנה. תוך לסיימו עומד הספר, את עתה כותב דיין

 פעולות-תגמול
הסטודנטים נגד

 של שורה מתכננים ישראליים מוסדות
ישרא סטודנטים אותם נגד פעולות־תגמול

 21כ־ חילקו אשר בלונדון, השוהים ליים
הש מן נפיגת־צה״ל את הדורש כרוז כיולי
תמי על עת אותה הודיעו הפכושים, טחים
 קודם פורסם אשר רוח כאותה ככרוז כתם
כישראל. לכן

 למעו ניסים הרב
ביאפרה ילדי

 רחמים יצחק הספרדית, לעדה לישראל הראשי הרב
 למצפון־העולם הפונה קול־קורא לפרסם עומד ניסים,
לילדי־ביאפרה. לעזור וקורא

 ילדיי למען כאן שהוקם הציבורי שהוועד לאחר זאת,
להצטרף. בבקשה רבנים לכמה פנה ביאפרה

 ניצול-כופנוואלד, היה המצטרפים ראשון
נולדה הרכנים בהשפעת לאו. ישראל הרב

 את לפרסם •טניאות - ניסים לרב פנייה
— בחו״ל הסברהשלו. קול-הקורא

 הדש עורר
״היום״ ליומון

להת עומד קול־ישראל, איש ראגר, (״אידו״) יצחק
לגח״ל. השייך היום היומון של ראשי כעורך מנות

הב לקראת להעמיד החליטו גח״ל של אנשי־הצמרת
 לקחת נאותה, מיקצועית רמה על העיתון את חירות

 שחלשו המפלגתיים העיתונאים של מידיהם העריכה את
היום. על כה עד

 הרות פלגי־גח״ל, שני על מקובל ראגר
והליכראלים.

תקליטים באמצעות
 שלו מסעות־ההסברה את לשפר מתכנן מישרד־החוץ

 החומר ורוב מאחר — תקליטים הוצאת על־ידי בחו״ל
 בחו״ל השוהים הישראליים לסטודנטים הנשלח המודפס

לסל. נזרק
 פעולת־ לייעל מישרד־החוץ מבקש לכן

 מוקלטים נאומים באמצעות שלו ההסברה
 כעיות-השעה על עוזריו ושל אכן אכא של
המדינה. של

 תקציב־ההסברה יאושר אם — יישלחו התקליטים
 של המצאתו הוא הרעיון מישרד־החוץ. של ׳ החדש

דודאי. עמנואל מפיק־התקליטים־התעודיים,

לשווייץ — נמיר
 שוב יצאו ואשתו נמיר מרדכי עיריית־תל־אביב, ראש

לשווייץ.
 של הקודמת המשן־י-נסיעתו למעשה, זהו,
 שוב וראש־העיר מאחר - לשווייץ נמיר
 מצכ-כריאותו כגלל הבריאות. כקו אינו
 פעילותו את לחלוטין, כימעט שיתק, הוא

הציבורית.
הב בבחירות שבועות. שלושה בשווייץ ישהה נמיר

ממש. של פעילות מכל יפרוש הוא אות

 וולפנזוו סיכסור
אנשי-רפ״י -

 האידיאולוג שהיה מי וולפנזון, אברהם
 מבודד נשאר חדש״, ״מבט ועורף רפ״י של

 - אחרים מהכרי־רפ״י־לשעכר לחלוטין
 מפ״ם הכנסת כעד כמאמר שיצא אחרי

למע״י.
 עומד הצעיר, בהפועל וולפנזון פירסם איתו המאמר,

במע״י. הרפ״יסטים של לאינטרסים בניגוד
 אנשי־רפ״י, בין נטע־זר לכן קודם גם היה וולפנזון

שלהם. הממשיים האינטרסים מן תלוש איש בו שראו

 דגי-הבארדויל
לאיטליה מוטסים

 מיצריים לבין איטלקית חברת־שיזזק בין מיסחרי חוזה
ישראל. לבין בינה בהסכם לאחרונה הוחלף
המייצ שיווקו למלחמת־ששת־הימים עד
 מכארדויל גדולים דגים לאיטלקים רים

 הדייג כיום נשלחו הדגים שכחוף־סיני.
 נמכרו לאיטליה, משם הוטסו לפורט־סעיד,

טריים. כדגי־ים
 בצנחנים, רב־סמל בעבר שהיה ישראלי, שסוחר לאחר

 האיטלקים חידשו לאיטליה, נסיוני מישלוח־דגים שלח
ישראל. עם הפעם — החוזה את

 כדואר־האוויר הדגים נשלחים יום־יום
 דגים. כטונה הכמות: כארגזי־קרח. מלוד,
זיידל. דני הוא איש-העסקים •טל שמו

 ישראלית משלחת
ורוסיה לפולין

 בדתי■ כמה ושל רק״ח של משלחת-הנוער
הש והיוצאת אייט 75 המונה מפלגתיים,

 כירת שכסופיה, הנוער לפסטיכאל בוע
 ככרית־ לכקר הזמנות גם קיכלה בולגריה,

ובהונגריה. כפולין המועצות,

בנידמה־לי משחקים המיצרים

המצ מתאמנים מלחמת־ששת־הימים לפני לכי מיצעד־צכאי על השנה ויתרה מצרים
על דויד מגן מציירים :חי אויב על ריס כ־ עסוק צבאה :הסיבה ההפיכה. יום בור

התקפה. עליו ועורכים ״האוייב״ קסדות כמו כתעלה. המוצבים וכהחזקת אימונים


