
 השתלת־לב
בארץ גם

 גם המשמש גדול, ישראלי בבית־חולים
 מתכנן רפואי, חקר של בינלאומי כמרכז

 הש־ ניתוח בסודי-סודות, צוות־חירורגים,
תלת-לב.
 נפלה בישראל השתלת־הלב את לבצע ההחלטה

 ללקיחת המתנגדים הדתיים לחץ למרות אלה, בימים
טכ מטעמים נגרמה הניתוח בביצוע הדחייה ממת. אבר
בלבד. ניים

 את הביעו בבר בישראל חולים שלושה
בגופם. זר לב של השתלה לביצוע הסכמתם

 — בהו־בנדיט
לישראל

 דני הצרפתי, מרד־הסטודנטים מנהיג
 כחודשים לישראל לבוא עשוי כהן־כנדיט,

הקרובים.
 בארץ: האדום דני של הראשון ביקורו זה יהיה לא

 קרו״ לו ויש בקיבוץ, תקופת־מה שהה כבר כהן־בנדיט
בישראל. בי־משפחה

ביש גם להתסיס, שינסה הנמנע מן לא — יגיע אם
הסטודנטים. של יותר הקיצוניים החוגים את ראל,

 ההתנדבות גברה
לצנחנים

 עלה ליחידות־הצנחנים המתנדבים אחוז
האחרונים. בחודשים ניכר, בשיעור

 החדשים המגוייסים בקרב לצנחנים מימדי־ההתנדבות
 עורכים שכיום עד קיצונית, כה בצורה עלו לצד,״ל

 — גופני בכושר בעיקר — מיבחני־קונקורס לטירונים
טופס־ההתנדבות. על לחתום להם שניתן לפני עוד

 בתפקיד מוסברת הבלתי-רגילה התופעה
 כמלחמה יחידות־הצנחנים שנוטלות הפעיל

החבלנים. נגד

 כפור — דיין
אלוו ליגאל

 בש־ ,בפועל ראש־הממשלה לראשונה יהיה אלון יגאל
 מינויו לדרום־אמריקה. אשכול לוי של הקרוב מסעו עת
אוטומא לו, היקנה לא כסגן־ראש־הממשלה אלון של

 המינוי בעת להיפך: ממלא־המקום. תפקיד את טית,
 מקום את ימלא שהסגן הכרח אין כי אשכול הדגיש

מהארץ. בהיעדרו ראש־הממשלה
אפש על עוררין קמו אנשי־מע״י כקרב

בט - בממלא־מקום אלון של קביעתו רות
 הקיטוב את להגביר עלול זה שתפקיד ענה
 ההצעה לחיכוכים. ולגרום דיין לבין בינו

 כממלא־ שרף, זאב שר־האוצר, את למנות
 נוכח סירב ששרף ביוון נדחתה, - מקום
תפקידיו. עומם

 כי עצמו: אשכול על־ידי — סופית נקבע לאחרונה
 איפוא, יצטרך, הראשונה בפעם מקומו. את ימלא אלון
 עימו להתייעץ אלון, ליגאל ישירות כפוף להיות דיין

מרותו. את ולקבל — היומיות בבעיות־הביטחון

נגד ספיר
בראש־ממשלה אלון

 פינחס מזכיר־מע״י השתתף בה פנימית, בהתייעצות
 הדופק את למשש אלון יגאל של מקורביו ניסו ספיר,

 אלון במועמדות לתמוך מוכן ספיר יהיה האם —
 יפרוש, ודיין במידה הבחירות, אחרי לראשות־הממשלה,

מאנשי־רפ״י. חלק עם
 נתן הוא שלילית. - ספיר של תשובתו

מ טובים מועמדים לדעתו, יש, בי להבין
 כי רמז, ספיר דיין. עם להתמודדות אלון

 כראש לעמוד ירצה לא ואשכול במידה
לה עצמו הוא יתנגד לא רשימת-הבחירות,

המועמד. יות

באוקטובר, 14ב־
 הדני■ הבמאי על־ידי המבויימת ההצגה,

 עממית עברית רצופה בהן, ארלין יהודי
לה העלול הגורם אולם וגדושת־גידופים.

 רוצחת בה סצינה היא המחזה לאיסור ביא
כן־יומו. תינוק חכורת־פירחחים

 החברה בין ההתנגשות את מסמלת זו סצינה כי אם
 בדניה, מהומות המחזה עורר חסר־המגן, לפרט האלימה
הוצג. בהן אחרות וארצות בריטניה

 לשבוע עד החלטתה את מעכבת הצנזורה
 בהצ־ יגווע שהמחזה תקווה מתוך - הבא

 לא שזה ברור ועתה מאחר גות-ההרצה.
החוק. על-פי איסורו אפשרי יקרה,

לאחוז התנגדות
 שוודית מחאה

ל״קול־ישראל׳׳
״יבמע החסימה

המתנגדים בראש יעמוד ישעיהו, ישראל שר־הדואר,
 בעיקבות קול־ישראל, להנהלת הוגשה שוודית מחאה

ברנדוט. פולקה הרוזן רצח על שידור
 נאדל ברוך של סיפרו לפי נעשה השידור

ה מתווך־האו״ם שהיה - הרוזן רצח על
 קטע בו מצוטט לערבים. ישראל כין ראשון

 במלחמת• להימלר, ברנדוט של ממכתבו
השנייה. העולם

לה ברנדוט התנגד כאילו להבין ניתן זה מכתב לפי
 התלוננה בישראל השוזדית השגרירות היהודים. צלת

 הוכחה, לא שאמיתותו מכתב שידר שקול־ישראל על
השוודים. לדעת

 בבחירות אחוז־החסימה, להעלאת אנשי־מע״י בקרב
השביעית. לכנסת

 לאחוז המתנגדים של העיקרית טענתם
 כמיקרה הצפוייה הסכנה היא החסימה

רק״ח. של כוחה מעליית כזה

 איילות ייבוא
מפרס

 שוחרר טועמה
עת בטרם
 אגודת מזכיר טועמה, חליל של שיחרורו

ירו באוניברסיטת הערביים הסטודנטים
 על שנה של עונש-מאסר ריצה אשר שלים,

 בליפא, קומאיוףאל־ערב, לאיש מחסה מתן
תקופת־מאסרו. תום לפני יומיים בא

 יהודית־ערבית הפגנת־אהדה למנוע כדי נעשה הדבר
הרש ליום־שיחרורו שתוכננה דמון, בית־הסוהר בשערי

א׳. יום מי,
טוע :המוקדם לשיחרור הרשמית העילה

הוק לכן כערכ-סובות, להשתחרר עמד מה
להת צפה אגב, שישי. ליום שיחרורו דם

 של לכוונתו בחוגי-האוניכרסיטה נגדות
בירושלים. לספסל־הלימודים לשוב טועמה

תאסור הצנזורה

 וסרטים מחזות לביקורת שהמועצה לאפשרות צפה
הבכורה, ערב — הצילו ההצגה של הצגתה את תאסור

 איילות■ כארץ: מסתמן חדש ענף־ייבוא
למטרות־צייד. מפרס, כמיוחד שיובאו בר

 חלקי־הארץ ברוב איילות, אחר הצייד אסור כרגע,
 הערבה את נטשו אף האיילות רוב המיקרים. וברוב

מיזרחה. ברחו הנגב, ואת
 נסיך■ ערך אותו מצוד, בעיקבות אולם

 לאכלס נסיון ייעשה בישראל, המבקר נפאל
 גדד כאיילות־כר והגליל הערכה את מחדש

ב החיות מסועפות, קרניים כעלות לות,
יש של לאלה מאוד דומים בתנאים פרס,
ראל.

קהל מרמים אמרגנים
 נגד משפט בקרוב להגיש עומדת גיל גאולה הזמרת

 תופיע כאילו הודיע במודעות, שמה את שפירסם אמרגן
 עצמה שהיא מבלי לארגן, עומד שהוא במופע בחיפה

לכן. קודם עימה שדובר ומבלי דבר כך על תדע
 תופעה על אור לשפוך עשוי כזה משפט
להרגל. כימעט שהפכה
 רק למיקצוע שנכנסו כאלה רובם אמרגנים, מיספר
 במודעות לפרסם מופעים, לערוך נוהגים לאחרונה,

 כלל שיש מבלי מפורסמים כוכבי־בידור של שמות
 במקומם מציגים הם לאחר־מכן להזמינם. בכוונתם

 שהובטחו הכוכבים כי מתנצלים נמוכה, ברמה אמנים
אחרת. סיבה או מחלה בגלל להופיע יכלו לא


