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 שינה מדוע
? עמדתו את דיין

 יא־ לשיחות מיידית לשיבה דיין משה של התנגדותו
בארצות־הברית. ביקורו תוצאת רק אינה רינג,

 וייצמן, עזר גיסו, ניבא זה, לביקור שיצא לפני עוד
 יא־ לשיחות לחזור שלא ידרוש, דיין יחזור שכאשר

 בזירה דיין של צרכיו מניתוח נבעה זו נבואה רינג.
הפנימית.
ל בשיבה ותמך יונה, פני העמיד דיין

ול בוואשינגטון למצוא־חן בדי שיחות,
אח נאותה. קבלת־פנים לעצמו הבטיח

הקודמת. לעמדתו חזר זאת, שהשיג רי

 תפרוש האם
מהממשלה? המפד׳ל

 מפלגתו את להוציא רפאל יצחק ח״כ עם וגמור מנוי
 לשר. מינוהו שלא בחבריו להתנקם כדי מהממשלה,

בכך. יצליח שגם ודאי כמעט
דרי רקע על זאת יעשה אם ספק קיים לעומת־זאת

יארינג. לשיחות השיבה רקע על או דתיות, שות
 מאוד יתבן זה, רקע על דיין יפרוש אם

 הלאומנים היסודות בעזרת יצליח, שרפאל
 יה־ אחרת מהממשלה. להוציאה במפלגתו,

 דתי. רקע על הראשון למשבר רפאל כה
זאת. מבין בבר הוא

 נגד למחות חיפאיים מרצים מיספר החליטו .0722
האוניברסיטה. שילטונות

 האוניברסיטה, להנהלת המרצים שהגישו בפטיציה
 מעשים על הידיעות לאור השאר: בין נאמר

האוני הנהלת אל פונים אנו נעשו, שבבר
 בי מפורשות שתודיע ומבקשים ברסיטה

 ויהודים ערבים עובדים של אקדמי מינוי
האוניברסיטה מוסדות דעת על ייעשה
 תיקון תאפשר זו מעין שפנייה מקווים אנו כלבד.
באוניבר ,האתית־ לשיפור תסייע נגרם, שכבר המעוזת

 דומים או כאלה מיקרים. .של. הישנותם ותמגע סיטה
בעתיד. להם

 לסגל הפתעה
תל-אביב אוניברסיטת

 תל־אביב אוניברסיטת של האקדמאי שהסגל למרות
ה מרצי רוב השבוע הופתעו שכר, הטבות דרש לא

 בסך במשכורת סמוייה העלאה כשקיבלו אוניברסיטה
ל״י. 200

 הוסיפה החבילה, בעיפקת לפגוע לא בדי
 לחשבונות ל״י 25 האוניברסיטה הנהלת
 האש״ל, דמי את והעלתה שלהם הטלפון

מ המגיעים המרצים כעיקר נהנים מהם
 יום לכל ל״י 20 מעכשיו שיקבלו ירושלים,
בתל-אכיב. הרצאות

 התל-אביבית האוניברסיטה שילטונות ההעלאה: סיבת
 ולמנוע חדשים מרצים זו בצורה למשוך מעוניינים

 אוניברסיטאות על־ידי הנוכחיים המרצים של סחיבתם
אחרות.

 — באוניברסיטה השריפה
חשמלי מ?!צר כתוצאה

 פרצה תל־אביב, באוניברסיטת גילמן בבניין השריפה
חשמלי. קצר בגלל כנראה
 ב־ האורות כבו השריפה, פרוץ לפני דקות כמה
 הקפידו לא הם הבניין את עזבו כשהנוכחים בניין.

בש־ בי העלתה החקירה המתגים. את להוריד

 לשריפה שגרם קצר אירע האורות נדלקו
ל״י. אלף 300 של ולנזק

 לרפואה סטודנטים
בחו׳׳ל ישתלמו

 השנה שיסיימו לרפגאדי הסטודנטים 150מ־ ניכר חלק
 לשוק הבאה בשנה ■יזרמו. לא בארץ, לימודיהם את

הרפואי. העבודה
 אלף 150כ־ הממשלה משקיעה כזה סטודנט .בכל

 בתי־ספר יחפשו שהסטודנטים לוודאי קרוב אך ל׳׳׳י,
מסויים. בענף ישתלמו בהם בחו״ל, רפואיים

הממשל המוסדות לבקשת יענו לא הסטודנטים רוב
לש הדרושים בענפים להשתלם מהם שיבקשו. תיים
 אורתופדיה, רפואי, מינהל כמו במדינה, הרפואי 1ריי

ופתולוגיה.
 כ• שנים שלוש נמשכת בזאת השתלמות

כ לרפואה ככתי־ספר שנים וחמש חו״ל
 להשתלם הסטודנטים מעדיפים לבן ארץ,

שנתיים. ולהרוויח כחו״ל

 יערער אבידו
הצנזורה החלטת על

 על לערער מתכונן אבידן דוד המשורר
 פומבית להצגה לפסול הצנזורה החלטת

 אכידן יבקש בעירעורו ״מין". פירטו את
 ועדת-עיר- לפני מחדש תידון פנייתו בי

בלבד." החוק שיקולי ״ברוח עורים
 ״הצגות על ורק אך כידוע, חלה, הצנזורה החלטת

 במקומות־עסק המתקיימות הקרנות כלומר פומביות״,
 בתי־קולנוע — ציבוריים״ כ״שעשועים מגדירם שהחוק

 על־ידי לכל פתוחה אליהם שהגישה ובתי־שעשועים,
כרטיסים. קניית

 חוגים לפני סירטו את מקרין לעומת־זאת, אבידן,
 האוניברסיטאיים בקאמפוסים בקיבוצים, בלבד, סגורים

הסרט. על הרצאותיו במיסגרת סגורים, ובמועדונים
 כדי סגל, יצחק לעורך־הדין בינתיים פנה אבידן

 החלטת סביב שהתעוררו המשפטיות בבעיות שיטפל
הצנזורה.

חדשים מגישים
 העליב דיין
חסידו את

 אחד ובין דיין משה בין עבר מאוד שחור חתול
 הכלכלן שווייצר, אברהם ביותר: הנילהבים מחסידיו

רפ״י. בימי הכלכלי ויועצו הארץ עיתון של
כאמ דיין ביקור את לסקר נסע שוויצר

 עימו. קשריו את לנצל תקווה מתוך ריקה
 לא גמור, בזילזול אליו התייחס דיין אולם
מידע. שום לו מסד

 ואף בכתבותיו, דיין 'את תקף הממורמר שווייצר
ב דיין את הראשונה בפעם תקף שהארץ לכך הביא
חריף. ראשי מאמר

חדש מס
עסלוים על

ה המיסים לשורת חדש מס יתווסף הקרוב בעתיד
ו בישראל, עסק שמנהל מי. מכל ייגבה הוא קיימים.
מחזור״. ״מס ייקרא

יג רווחים, על ניגבה הכנסה שמס בעוד
 אם גם עיסקה, בל על החדש המם בה
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המחזור. מן

 נגד מרצים
חיפה אוניברסיטת

חיפה אוניברסיטת על הזה בהעולם הכתבה בעיקבות
הזה העולם הביטחון, שירותי בשליטת (אוניברסיטה

 בביב הבןדיוך! נזעבוח יגבר כאשר ררזירז
...הבריג! בארצגגז־ ריין השה שר ביסגרג

בטלוויזיה
הישראלית

 להופיע עשויות חדשות פנים
בא הטלוויזיה מסבי על כקרוב

שנער המיבחנים כעיקבות רץ.
 המועמדים נקבעו לאחרונה, כו

בטל תוכניות בהגשת שישולבו
הקישור. קטעי ובהקראת וויזיה

 ללא לתפקיד שהתקבל היחיד המועמד
ה מורה הוא נוספת, הכשרה בכל צורך

ה שאר הלימודית. בטלוויזיה כבר מופיע
מ קורם לעבור עדיין החייבים מועמדים,

 או השידור שירות עובדי מבין הם יוחד׳
 בין מור. תקווה השחקנית כדוגמת שחקנים

מו בלתי דמות שהוא אחד רק נמצא אלה
מ לתפקיד עצמו את הציע אשר כרת

בחוץ.

 כדורגל לובוצת
בישראל לנשים

ה מאמנת של בארץ ביקורה בעיקבות
ה רוקי, ואלריה האיטלקיה לנשים, כדורגל

כ שחקניות קבוצת בארץ מתארגנת חלה
ה מנהל הם הקבוצה הקמת יוזמי דורגל.
ה מחלקת ויו״ר וייס יצחק חולון פועל

וילנגר. צבי חולון הפועל של כדורגל
 שחקניות 30ב- נרשמו עתה עד
 למשחקים הזמנות נתקבלו וככר

ומאוסטריה. מאיטליה


