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ך י ן ו ו ג נ ת

 מקובלת גולדה
דם עירויי

 גולדה ראש-הממשלה של בריאותה מצב
 שהזרה גולדה, שוב. לאחרונה החמיר מאיר
הטי את ״ביילינסון״ בבית-החולים לקבל
 שהתמנתה לפני שקיבלה הרפואיים פולים

 ב״בייליג־ עתה מבקרת לראש־הממשלה,
לאח לשבוע. פעמיים של בתכיפות פון״
 עירויי־ לקבל שעליה רופאיה החליטו רונה
 מחזור מוחלך חודשים לשלושה אחת דם.
גולדה. של כגופה הדם

 זו .גם השבוע: על־כך העיר הממשלה משרי אחד
לממשלה!׳׳ צעיר דם להזרים דרך

 ידחה יארינג
 לשיחות ישראל תביעת

השלום״ ״מהות על
 גונאר דיר השגריר התיכון, למזרח האו״ם שליח
 ראשין בשלב לדון תביעת־ישראל את ידחה יארינג,

 דרישה השלום״, ב־מהות שבתיודכו השלום שיחות של
בארץ. יארינג ד״ר של בביקורו עליה עמדה שישראל

המבק הערבים, בלחץ תבוא לא זו דחייה
 אלא לנסיגה, הזמנים בלוח קודם לדון שים

 הרואה יארינג, הד־״ר של האישית ביוזמתו
 בצורה השיחות. להמשך מכשול בדרישה

 הם הערבים כי לטעון ישראל תוכל לא זר
 תיאלץ ומתן, המשא המשך את שמעכבים

 כקשר יארינג הד״ר של להכרעתו להיכנע
 ידונו בהם הנושאים של העדיפויות לסדר

שכתיווכו. בשיחות

 — חדשה מלחמה תחל
בפברואר בחמישי לא אר
ה על הזמן לגבול מדי כבד בחשש להתייחס אין
 נשיא על־ידי האש להפסקת שנקבע בפברואר חמישי

 תימצא בין־לאומיים במאמצים כי להניח יש מצריים.
 בהפסקת להמשיך אל־סאדת לאנואר שתאפשר נוסחה
זה. יום אחרי גם האש

 הפסקת להמשך לקוות אין זאת, לעומת
 חמורה סכנה יש רכים. חודשים למשך האש

 שלושה־ בעוד תתחדש המלחמה כי ביותר
 לפחות יושג לא אז עד אם חודשים ארבעה

 על הסכם זה ובכלל עקרוני, הסדר-שלום
הגבולות.

 ברית־המוע־ של בגישתה וראשונה בראש תלוי הדבר
 במאמץ כישלון לעצמה להרשות יכולה שאינה צות,

 חוששים מוסקבה מדינאי צה״ל. לנסיגת להביא המדיני
 הביסחין מועצת החלטת ביצוע את ישיגו לא שאם

 מטיפולה להתייאש עמי־ערב עלולים לעין, הנראה בעתיד
לארצות־הברית. ולפנות ברית־המועצות של

 הק־ הקרובים בשבועות צפוייה משום־כך
 הסובייטי- הקו של והולכת גוברת חשה

 בתאריך דווקא קשורה תהיה שלא מיצרי,
בפברואר. החמישי
 כפני ממשלת-ישראל את יעמיד הדבר
 תוך גבולות על להכרעה להגיע הצורך

 לא אם כי ידיעה תוך חודשיים־שלושה,
גדולה. למלחמה הדבר יביא לכך, תגיע

 הסטודנטים הסתדרות
בתל־אביב

הסטודנטים בטאוו נגד
 נגד במערכה פתחה בתל־אביב הסטודנטים הסתדרות

פרת תל־אביב, אוניברסיטת של הסטודנטים בטאון
קדושה.

 של העיתון ועדת החליטה ראשון בשלב
 לפטר כתל-אכיב הסטודנטים הסתדרות

 ואת רוזנפלד מיכל העיתון עורכת את
 על־ שנבחרו אורן אברהם עורך־המישנה

ל הוועדה מינתה רוזנפלד את מיכרז. ידי
 בכיר. לכתב אורן ואת המערכת רכזת

 רוזנאו, פילים את הוועדה מינתה במקומם
 להילת שחדל למתמטיקה בחוג אסיסטנט

 כץ משמש רוזנאו שעברה. כשנה סטודנט
 שאינה העיתון, ועדת כיו״ר גם היתר

 על־ידי שנבחרו אנשים לפטר בלל מוסמכת
מיברז.
 הסטודנטים, הסתדרות של הביקורת לוועדת במכתב

 רואה הוא הוזעדה, סמכות חוסר בגלל כי אורן הודיע
בתפקיד. כממשיך עצמו

ל מכתב שלחו אף קדושה פרה של כתבים מספר
הס עסקני התערבות על מוחים הם בו האגודה, וועד

 כי והודיעו הסטודנטים בעיתון הסטודנטים תדרות
הנוכחיים. העורכים לימין יתייצבו

 בתפוצת ירידה
בישראל העיתונים

ריי לרגל העיתונות כהוגי דאגה שורדת
חשובים. עיתונים כמה בתפוצת שחלה דה

 אותה המייחסים יש התופעה. סיבת ברורה לא עדיין
ש האש, בהפסקת האשם את הרואים ויש לטלוויזיה,

 במאורעות הציבור של ההתעניינות מתח את הורידה
היום־יום.

לימוו מרדכי
לחרות הצטרפותו דחה
 דחה לימון, (מוקה) מרדכי (מיל.) אלון*

החרות. לתנועת הצטרפותו את
 הופעל לחרות, להצטרף מישאלה שהביע לימון, על
 עיכב הוא שעה ולפי זה, מצעדו שיימנע כדי לחץ
הצטרפותו. את

 שובל ח״ב
? ע״מ יו״ר
 לחזור בסירובו מתמיד אביזוהר מאיר וח״כ מאחר

רקע על שבאה ע״מ, יו״ר מתפקיד מהתפטרותו בו

דולציו נגד המפד״ל
גז נגד במערכה תפתח המפד׳׳ל הנהלת

דולצין. אריה הסוכנות בר
 לקרן ההקצבה תשלום את עיכב דולצין הסיבה:

 לבנק החוב שישולם עד המפד״ל, של ארץ־ישראל
שולם. שלא המירוץ על־חשבון המזרחי

 דול■ של מגישתו נעלבה המפד׳׳ל הנהלת
 של וביושרם כה אי-אימון בה וראתה צין

מנהיגיה.

 מכניסים בבר
 פירסומת סירטי

לטלוויזיה
להנ שלא הבטיחה שהממשלה למרות

אי ללא בטלוויזיה שידורי-פירסומת היג
 אינו ככנסת שהרוב ולמרות הכנסת, שור

 משרדי-הפירסום פועלים ככר - מובטח
 סירטי-פירסו- לייצר המרץ כמלוא בארץ

הקרוב. לקייץ מת,
 לעצמם להבטיח כבר משתדלים גם הפירסומאים

 לחכות חדש מזמין כיום חייב שברדיו מכיוזן תור,
 בטלוויזיה מודעתו. לשידור זמן להשגת משנה למעלה

יותר. עוד גדול לחץ להיוזצר עלול
 תשדר זה מלחץ בתוצאה בי מראש ברור

המוע הדקות מן יותר הרכה הטלוויזיה
בחשבון. עכשיו הנלקחות ביום, טות

 אלון, יגאל להודעת בניגוד בטוחים, גם הפירסומאים
 שלמים, מישדרים לממן מה, זמן אחרי להם, שיינתן

 מתכוונים גם הם המישדרים. בין מודעות לשדר רק ולא
פעמים. חמש־שש סרט־פירסומת כל לשדר

 בראנט מיי?!
בארץ להופעה חוזר

היש הזמר לארץ, שוב להגיע עומד הקרובים בימים
 היה לא הביקור בראנט. מייק בצרפת, היושב ראלי

 ,לפצות בראנט: שהתבטא כפי נועד, והוא מתוכנן,
בהופעותי״. אותי לשמוע יכלו שלא אלו את

 נתבקש הקודם בביקורו כי היא האמת
 ב״סינרמה״ הופעתו מארגן על־ידי כראנט,

 בכיר- חיילים כפני להופיע ספקטור, אלי
 להד היה שצריך לפני יום זה היה גפגפה.

 בי מייק הודיע האחרון ברגע בחיפה. פיע
 לכיר-גפגפה. להגיע יוכל ולא חולה הוא
בחיפה. הופיע שעות 24 כעבור אך

 כתגובה ביטל מייק, של מאי־הופעתו שאוכזב ספקטור
 כתוצאה הזמר. לכבוד לערוך שעמד מסיבה על־כך

 המעוות את לתקן בראנט של אמרגניו החליטו מכך
חיילים. בפני הופעה ולערוך
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