
הממשלה החלטת את העיתונאים שינו איר

ף קי ט ת
 עבר שחור חתול

רביו ויצהלו גולדה ביו
וה גולדה כין הממושך הפוליטי הרומן

הלך♦ רבין יצהר! שגריר
הס בלי רבין על גולדה סמכה שנה חצי לפני עוד

 אינה מדוע פעם כשנשאלה שאמרה, כך כדי עד תייגות,
 בוושינגטון, לו זקוקה ״אני שר: לכהונת אותו ממנה

 אבן.״ אבא על לסמוך יכולה אינני כי
רבין. על רוגזת וגולדה היחסים, התחדדו עכשיו

 כירושלים אך ידוע, אינו המדוייק הגורם
 גולדה, של ליועצה יד ככך שהיתה מניחים
מתחרים. אוהכ שאינו דיניץ, שמחה

נגד ספיר

 הודות א׳ ביום נמנעה פוליטית שערוריה
הממשלה. את שהצילו העיתונאים, לעירנות

 את ״לגנות בישיבתה החליטה הממשלה
 בארצות- סובייטיים מוסדות נגד הטרור מעשי

ובאוסטרליה.״ הברית
 פיצוץ על שנודע אחרי נתקבלה זו החלטה
קנב אוסטרליה, בבירת הסובייטית השגרירות

מ מובן כדבר הניחו, הממשלה חברי כל רה.
״לי מסוג יהודים על-ידי בוצע שהפיצוץ אליו,

היהודית״. ההגנה גת
 הממשלה, מזכיר כינס הישיבה אחרי מייד
והכ העיתונאים את ארנון, (״מייק״) מיכאל

ההחלטה. את להם תיב
:קשה דין־ודברים התפתח במקום

 לפני דיברנו :ישראל) (שידורי הלפרין דן
 שהפיצוץ ידיעה כל אין אוסטרליה. עם שעה
יהודים. על-ידי בוצע

שול על טרי היה זה רבותי, :ארנון מייק
הממשלה. חן

ה לפי טרי פוסט): (ג׳רוסלם ראט אריה
• ידועים אינם הפרטים עיתונות.

 תמחוק אז :פוסט) (וושינגטון אליצור יובל
 את זורקים אתם !משוגעים אתם אוסטרליה.

!היהודים על זה
 אני הממשלה. החלטת זוהי :ארנון מייק

!אותה לשנות יכול לא
 מציע אני :אחרונות) (ידיעות צימוקי אריה
ה אז ולא-יהודי״. יהודי ״טרור שתכתוב הי  י

יהודים. היו לא זה שבאוסטרליה ברור
 זה כך !מחיי רוצים אתם מה :ארנון מייק
הוחלט.

הנוכ דעת את מביע אני (דבר): אשד חגי
 לא מייק אך רע. מנוסחת שההחלטה חים

פקיד. רק הוא כי אשם,
 ההחלטה את להכתיב המשיך ארנון מייק
הפ לפתע קנדה. עם הסכס״תעופה על הבאה,

 בארצות-הברית — תכתבו ״אז :והכריז סיק
אחרים." ובמקומות

ב ברדיו הידיעה שודרה דקות כמה כעבור
 הממשלה, החלטת את תאם שלא זה, נוסח

העיתונות. בכל פורסמה גם היא וכך

מסחרית טלוויזיה

 ארץ־ישראל איש מפי האדם זכויות על נאום לשמוע
השלמה.

 במפלגה האופוזיציה
תתגבר — הליברלית

 הליברלית, המפלגה מנהיגי לשני הפנימית האופוזיציה
 תגבר רימלט, אלימלך וד״ר ספיר יוסף הכנסת חברי

במפלגה. נוספים חוגים ותקיף

ש דבר צה״ל, חיילי בפני הופעותיו את שקיים מבלי
 למערכת מפאריס השבוע טילפן רבה, התמרמרות עורר

בנושא. אי־ההבנות כל את להסיר ביקש הזה, העולם
 הקרובים, כימים יגיע הוא מייק לדכרי

או שפקדה הגרון מדלקת שיחלים אחרי
 של ביוזמתו הופעות, ימי לארבעה תו,
 העוסקת ״קרן־אור" מחברת ספקטור אלי

 צה״ל. לחיילי אמנותיות הופעות באירגון
 חיילי כפני רק בראנט מייק יופיע בביקורו

הירדן. ובבקעת בסיני צה״ל

 הכל, תלוי הנראה וכפי בו, תלוי שהדבר כמה עד
 ספיר פינחס שר־האוצר מתנגד בו, רק דבר, של בסופו

ב מיסחרי גל ולהקמת בטלוויזיה פירסומת להנהגת
השידור. רשות שהחליטה כפי הישראלית, טלוויזיה
 להנחית עלולה בטלוויזיה הפירסומת כי שוכנע ספיר

טעמים: משני המדינה כלכלת על נוספת מכה
 הצריכה, להגברת בהכרח תגרום היא •
מחיר. ככל למנוע מנסה שהוא דבר
 כהוצאות מסחררת לעליה תגרום היא •

 שיהיו ומיפעלים, תעשיות של הפירסום
 שהאוצר כיוון ממס-הכנסה. משוחררות

ההוצ את להגביל נואשים מאמצים עושה
 מוכן ספיר אין ממס, המשוחררות אות

במיליו אלה הוצאות של נוספת להגדלה
רבים. נים

טל של ברעיון המשתעשעים שכל נראה זו מסיבה
רב. לזמן תוכניותיהם לדחות יצטרכו מסחרית וויזיה

 חוגים גח״ל. לפירוק מתנגדים המפלגה חברי רוב
 לשעת ממתינים ורימלט ספיר כי טוענים במפלגה שונים
 באופן על־ידי־כך ולהביא לממשלה להצטרף כדי כושר

גח״ל. לפירוק אוטומטי
 של בסופו הליברלים, יחליטו אומנם אם
יצ חרות, עם השותפות פירוק על דבר,
 ליברלים כנסת חברי ארבעה לפחות טרפו

 צימר• צבי ח"כ סרלין, יוסף ח״כ לחרות:
 כץ. אברהם וח״כ ניטים משה ח״כ מן,

 קלינגהופר הנס יצחק ד״ר ח"כ שגם נראה
למצטרפים. להצטרף עשוי

 :מבטיח בראנט מייק
לצה״ל״ רק! ״אופיע

הארץ את שעזב בראנט, מייק הישראלי הזמר אליל

חדש צרות
 הצרפתית לטלוויזיה

— בארץ
החלי הממלכתית הצרפתית הטלוויזיה

 שלושה של קבוע צוות לישראל לשלוח טה
 כמקומו סים, רוב של בראשותו אנשים

 כתב כה עד שהיה מי סממה, אנדרי של
בארץ. הצרפתית הטלוויזיה של א׳ רשת

 ב/ רשת של צוות קבוע באופן שוהה כבר בארץ
 אליר יצטרף עתה הצרפתית. הטלוויזיה של הצבעונית,

יותר. החשובה הרשת של הצוות החודש בסוף

באדר ח״ב
? בכנסת גח״ל סיעת יו״ר
 כ־ כנראה, ייבחר, באדר יוחנן ד״ר ח״ב

 אותו תפקיד בכנסת, גח״ל סיעת יו״ר
בעבר. מילא

 רזיאל־ אסתר ח״כ זה בתפקיד כיהנה האחרונה בשנה
 הסיעה חברי רוב עם באדר של הברוגז בגלל נאור,
 לאחר האחרונים, בשבועות שר• לתפקיד בו בחרו שלא

 החל בגין, מנחם ח״כ התנועה מנהיג עם שהתפייס
 כדי הסיעה, חברי יתר עם התפייסות במסע באדר

בחירתו. את להבטיח

 השלמה א״י תנועת איש
 למען לאירגוו

האדם זכויות
 בפעם ייוצג, אסנסטי, האדם, זכויות למען האירגון
ישראלי. על־ידי הראשונה,

ל התנועה באיש מדובר הפלא למרבית
(ג׳וזף) יוסף השלמה, ארץ־ישראל מען

, . פרניול♦
 נושא על שלו הדוקטורט עבודת את הכין פרנקל

 הר־ בלונדון, מה זמן לפני ביקר כאשר האדם. זכויות
 אמנסטי, מראשי קרנסטון, מורים לד״ר עבודתו את אד,

 לאירגון. להצטרף לו שהציע
האירגון נציגי יוכלו אמנסטי של הקרוב בכינוס כבר

ח לאויבים זקוק אינך כאלה, ידידים ״עם ק !׳״באקשיש מאסר שנות עשרים עוד -
היהודית״). ההגנה ״ליגת טל מעשיה את לגנות ארצות־הברית,שבאה ברחבי שפורסמה אוליפאנט של (קאריקטורה


