
 , ישראלי ספר
״אל-פתח״ מפקוד על

 בראש העומד אבו־עמאר, המכונה עראפת, יאמר
 לדמות להפוך עשוי אל־פתח, הערבי החבלנים אירגון

דווקא. ישראלי של בעזרתו בינלאומית
 אלה כימים משלים ידוע ישראלי עיתונאי

 שיופיע ״אל-פתח״, מנהיג על ספר פתיכת
 ידועה לונדונית כהוצאה כאנגלית כקרום
הזכויות. את רכשה שככר

 תטיל הממשלה
סקורים על פיקוח

 תקנות לקכוע תציע שהממשלה ייתכן
 מכונים של פעולתם את שיגכילו מיוחדות

לחקר־דעת־הקהל. ישראליים
 שונים, מכונים על־ידי שנערכו האחרונים, הסקרים

 המתאימה והאישיות בחירות תוצאות בנושאי בעיקר
 שרים ומיספך אשכול לוי את הרגיזו לראשות־הממשלה,

 על הצביעו הסקרים שכל דיין, משה של ממתנגדיו
שלו. הפופולאריות עליית

פעו• להתנות כממשלה הרוכ נוטה עתה

תפ-זים. כעזרת עצמם את להסן אנגלים
 הסיסמה כיום היא תזוז!״ והשפעת — תפוז יום ״כל

 זו בלתי־צפוייה תעמולה עקב בבריטניה. הפופולארית
 שיא ביקוש בבריטניה יהיה שהשנה מצפים להדרים,
 ישראל של ההדרים יצואני יאמירו. ומחיריהם לתפוזים

מכך. העיקריים הנשכרים יהיו

 לוי מורים של מורהו
מההשתלה מסתייג
 המחלקה ראש פאוזנר, יהודה הפרופסור

 ״תל-השימר״, ככית־ההולים לניתוחי־הזה
 שד מורהו רכות שנים כמשך שהיה ומי

 לוי, מורים הפרופסור הישראלי, שותל־הלם
ההש ממיכצע כפומבי לאחרונה הסתייג

סגנו. שהיה האיש של תלה
המשו עבודתם שנים. שבע במשך יחד עבדו השניים

 מגביל פאוזנר כי סבר שלוי אחרי בריב, הסתיימה תפת
 לארצות־ כך בעיקבות וירד המיקצועית התקדמותו את

 תל- על קיצונית ביקורת פאוזנר מתח השבוע הברית.
 עצמי על לוקח הייתי לא ״אני מידו־יריבו:

כני־המשפחה... הסכמת ללא לכ לעקור
 לחיות, להמשיך מינימאלי סיכוי לו שיש אדם אותו

 הייתי ראשון. שתול־לב להיות אותו לוקח הייתי לא
 ני- ללא לגמרי אבוד האדם אם רק השאנס את לוקח

.תוח־השתלה .  מסובך ניתוח זה אין טכנית מבחינה .
.במיוחד . .
 אחוז עשרים *טרק לי יאמרו כאיכר ״רק

 אני גם אאמץ למוות צפויים מהמושתלים
.. שיטה . ו  אלא משלוח־יד לא זה רופא ז

!״שליחות

 ועד יוקם
בלל-פלסטיני

עומ המערבית כגדה הערביים העסקנים
 כלל־ ועד כמיסגרת כקרוב להתארגן דים

בדי- החלוקים מנהיגים שיכלול פדפטיני,

 הגורמת טטרה־אתיל־העופרת, של הניכרת התוספת ללא
המנוע. של בתא־השריפה ליכלוך שיכבת להצטברות

 את בהקדם לשוק להוציא מעוניינות הדלק חברות
באי המשווק סופר לדלק בטיבו המקביל החדש, הדלק
 קטנות בכמויות זה דלק מייצרים כבר למעשה, רופה.

במטוסים. לשימוש

 מגייס נתו אייבי
לביאפרה אופניים

ש נתן, אייבי הישראלי, השלום״ ״טייס
 אחד גייסי החרות״, ל״טייס תוארו את הסב

 מייקל כיותר, הידועים הקולנוע מכוכבי
כיאפרה. ילדי לעזרת למיכצעו כשותף קיין,

 בישראל, הקצרה בשהותו אייבי את שפגש קיין,
 לעזרת בריטי ועד בראש והתייצב מהתלהבותו נדבק
ביאפרה. ילדי

 בריטניה, בנמלי שתעבור הולנדית, אוניית־משא
 המדינות מכל תרומות תאסוף ובטורונטו, בניו־יורק

 אופניים לתרום וקיין אייבי מבקשים השאר, בין האלה.
אחרת. תחבורה שם אין דלק שמחוסר כיוון לביאפרים,

 ל- אייבי_קיין השותפות זוכה בינתיים
 שם העיתונות, ככל נרחב בינלאומי פירפום
 המסייעים האירגונים כל את אייכי מזכיר

 הוועד - יצא שבשליחותו חוועד מלכד לו,
כיאפרה. ילדי לעזרת הישראלי

 פרטיזנית קבורה
בהר־הזיתים

 למיספר שניתן ההיתר בעיקבות שערורייה צפוייה
למ בירושלים, בהר־הזיתים מתיהם את לקבור יחסנים

הק את בינתיים לחדש שלא העקרונית ההחלטה רות
בהר. בורה

מתי את לקבור שדרישתם נפטרים, כמה של קרוביהם
 במקביל, לערכאות. לפנות עומדים נדחתה, בהר הם

 המסעיר בירושלים, בבתי־הכנסת מסע־לחישות מתנהל
הדתיים. החוגים את

 חרדיים, שיהודים כקרוב, שתשמע ייתכן
כימי עוד בהר חלקות־קכורה רכשו אשר

״אר־פתח״ ותעמולת הגש מלכת
 בעלוני־וזתעמולה והמופיעות הלוחמות הערביות לחבלניות אהדתו נתונה היום צה״ל. לות
 בשבועון השבוע שהופיעה כתבת־ענק, מתוך הלקוחות אלה, תמונות שלוש אל״פתח. של

נראים משמאל העולמית. בדעת־הקהל שחל השינוי את ממחישות שטרן, הנפוץ הגרמני

 , שטיפלה שעה שנהרגה משכם הנערה שארידה, נראית במרכג, באימונץם. אל״פתח חבלני
 מימין ואילו הפלסטינים. של חדשה לאומית לגיבורה והפכה בביתה, חומר־נפץ במיטען
 שובל. סימה מלכת־הנונו נראית בה בתל־אביב, בדיסקוטק שצולמה תמונה מופיעה
 בדיסקוסקים, רוקדות הישראליות שהנערות ״בעוד : אומרת לתמונה מתחת הכותרת
שירי־חירות.״ ושרות עבד־אל־נאצר מצרים נשיא של בשמו הערביות הנערות קוראות

 מיוהדים ברשיונות כאלה מכונים של לתם
ופירסומם. המחקרים נושאי על ובהגבלות

מאר שפעת
ההדרים לייצוא תסייע

 כש* גם הידועה הונג-קונג, שפעת נגיף
למ רצינית תרומה לתרום עשוי מאו, פעת

כבריטניה. ישראל הדרי של גבוהים חירים
 כ־ססד בארצות־הברית כה עד שהסילד, מאו, שפעת

 ישראל, את כמו בריטניה, את לתקוף עומדת חללים,
 בברי־ גם כך בישראל, כמו ינואר־פברואר. בחודשים

תשפעת. נגד חיסון בתרכיב חמור מחסור שורר טניד*
 ה* יעצו המונית, היסטריה למנוע כדי

ל* הבריטי משרד-הבריאות ואנשי רופאי*

המע הגדה של לעתידה באשר עותיהם
רבית.

 חילוקי- על להתגבר הערביים המנהיגים יצליחו אם
 מאז הראשונה, בפעם תהיה ביניה*, החמורים הדיעות

המערבית. הגדה לתושבי אחידה נציגות המלחמה,

 מעולה בנזיד
בישראל ישוו?!

לשי בנויים שמנועיהם רבים, בעלי־רבב
להש יובלו גבוה, אוקטן בעל בבנזין מוש

אוקטן. 100 בעל בבנזין בקרוב תמש
 דלק *יצור המאפשר מחקר, בטכניון תוק^ם לאחרונה

וזאת בישראל, בבתי־הזיקוק הקיימים במיתקנים גם כזד,

 בהר הקבורה את יחדשו הבריטי, המנדאט
האיפור. למרות עצמם, דעת על

 - רפול של אחיו
המשטרה דובר

 אל״מ של אחיו איתן, שמואל סגן־ניצב
ל עומד ראשי, צנחנים קצין איתן, רפאל

משטרת־ של הארצי המטה כדובר התמנות
 העומד נאש, יעקב ניצב־מישנה של במקומו ישראל,

ברי מסיבות ממושכת, תקופה אחרי מהשירות לפרוש
\ אות.

 מקומו כממלא לתפקידו נכנס כבר איתן סגן״ניצב
נאש. של


