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לקוראי
רוח הווו*□

 במערכת פעולתו שנות 21 אחרי
הש פרש ובהנהלתו, הזה״ ״העולם

 ומפל כעיתון מחלקו כהן שלום בוע
בו. תפקידיו

ש הסכם, בעיקבות באה הפרישה
 מניותיו את כהן שלום מכר פיו על

כע״מ. הזה העולם בהכרת
 הזה״ ״העולם יפרט הבא כשבוע

 ה■ כחיי הזה המאורע רקע את
שבועון.

רביו
שוב ניצח

 לענייני האמריקאי שר־החוץ סגן של האחרון נאומו
 של פניהם על שוב טפח סיסקו, ג׳וזף המזרח־התיכון,

 לתחזיו־ בניגוד בממשלת־ישראל. מדיניות־החוץ מעצבי
ו מאיר גולדה ראש־הממשלה של והערכותיהם תיהם

 ולמהלכים לעמדות הנוגע בכל אבן, אבא שר־החוץ של
 והלחצים יארינג שיחות לגבי ארצות־הברית שתנקוט

הערכו שוב התאמתו לעומת־זאת התבדו. — ישראל על
רבץ. יצחק בוושינגטון ישראל שגריר של ודיווחיו תיו

 כדיווח רכין חזה שבועות, מספר לפני רק
ש המהלכים את סגור, פורום בפני שנשא
הו אחריו ארצות-הכרית. עתה בהן נוקטת

 ו־ ראש-הממשלה פורום אותו כפני פיעו
 הערכותיו את לשלול שניסו שר-החוץ,

מדי. פסימיות שנראו
 המשך את לראות יש רבץ של זה ניצחונו רקע על

 השבוע שהגיעה משרד־החוץ צמרת לבין בינו המתיחות
 ציר כי משרד־החוץ, ממקורות הודלף כאשר לשיאה,
 כאיש מתפקידו יועבר ארגוב, שלמה בוושינגטון, ישראל

 והוא בארצות־הברית ישראל בשגרירות בדרגה השני
 כך ארגוב, במכסיקו. ישראל שגריר לתפקיד מועמד
 רבין עם שלו הדיעות חילוקי רקע על יפרוש נמסר,
המדיניות. להערכות בקשר
ה כעתיד ייקרא שרבץ הנמנע מן לא
ה המחלוקת עלולה ואז לארץ שוב קרוב

כגלוי. החוצה לפרוץ מדינית

 משתלטת לשעבר מפא״י
מרוסיה העליה על

 כרית־המוע־ עולי של הארצית הוועידה
 את סימלה השבוע, שנערכה בישראל, צות
 מפא״י אנשי של הפוליטי ההשתלטות נסיון

 מ־ העליה על העבודה במיפלגת לשעבר
ברית־המועצות.

 העבודה מזכיר ביוזמת שהוקמה זו, אירגונית מיסגרת
 מפא״י, אנשי טהרת על כולה כמעט והיא אליאב ליובה

 בעתיד מרוסיה המונית לעליה הסיכויים לנוכח הוקמה
 ירית־ עולי את לגייס גח״ל מצד נסיונות למנוע וכדי

לאומיים. מניעים רקע על המועצות
 מזכיר כסה, יונה של במינויו גם מוצאים לפגם טעם
 שהוא למרות ההתאחדות, כיושב־ראש לשעבר, מפא״י

פנסיונר, כיום והוא שנה, 45 לפני מרוסיה עלה

 בעמדת ״מיתון״
1 הראל איסר

בחו פשטה קל, כהתקף־לב שלקה לפני
מי הראל איפר בי הידיעה מפלגתיים גים
ה סיפוח בזכות הקיצונית עמדתו את תן

שטחים.
 את השבוע לעצמו (שנטל בע״מ, הנוקשה הקו נציג

הורוביץ. יגאל ח״כ עכשיו הוא רפ׳׳י), השם

 !ל7פרנ !ורבי7מ
גורו הרב נגד

 מועמדותו נגד הקלעים מאחרי מתנהלת עניפה פעילות
ה לתפקיד גורן שלמה אלוף הראשי הצבאי הרב של
תל־אביב. של הראשי הצבאי רב

 גורן, למינוי כיותר הפעילה ההתנגדות
 יצחק השכונות רב של מקורביו מצד באה

 שד כמיקרה בי המקווים פרנקל, ידידיה
 פרנקל ייבחר גורן, של המועמדות הסרת

זה. לתפקיד

 ב־ הספורט אנשי ויתר שילון דן מנצלים בינתיים
 להכנות הכדורגל משחקי בסיקור ההפסקה את טלוזיזיה
 גביע על הכדורגל תחרויות מיוחדים: מיבצעים לקראת

 אירופי הקדם הטורניר בטוקיו, שתערכנה לנוער אסיה
 בכדורסל אירופה אליפות בארץ, שיתקיים בכדורסל
 בתחילת הפועל וכינוס בספטמבר בגרמניה שתיערך

מ חדשות ערב ערב לשדר תוכנית גם קיימת מאי.
הפועל. כינוס אירועי

 שידור הטלוויזיה: של נוספת תוכנית
ב 1972כ- במינכן מהאולימפיאדה קטעים
 הישראלית הטלוויזיה תהיה אז שעד תקווה

 יהיה ואפשר ״טלסטאר״ ללווייני קשורה
ישירים. שידורים בארץ לקבל

 ימשיד מקלף
את לנהל

פרי־הדר לשיווק המועצה
 רב־אלוף פרי־הדר, לשיוזק המועצה מנכ״ל של מעמדו

 לה ההצלחה בעיקבות התחזק מקלף, מרדכי (מיל.)
 והכפור השלגים בגלל בחו״ל, הישראלים ההדרים זוכים

ספרד. מהדרי ניכר חלק שהשמידו
כ ימשיך שמקלף נראה מכך כתוצאה

עו בתום שלו, החוזה סיום לאחר תפקידו
הנוכחית. הפרי נת

״ ""........-■׳-׳■ לכדורגל ההתאחדות
תפוצת החרם את תבטל

היומיים העיתונים הטלוויזיה נגד
 על לכדורגל ההתאחדות יטהטילה החרם

יבוטל. - הישראלית הטלוויזיה
ה בעל (האיש צבי הוא החרם להסרת הפועל האיש

 המתכונן לכדורגל, ההתאחדות מראשי ברים, צלקת)
החרם. את לבטל במטרה ההתאחדות הנהלת את לכנס

 של התפוצה ירידת על הנבונה לידיעה
ש כשבוע שהתפרסמה היומית, העיתונות

 כלתי־נכון פרט השתרבב זה, במדור עבר
״מעריב״. תפוצת על

מעריב. עורכי בפני כך על התנצלה המערכת

האיום
לאנשי

״העולם
הזה״

 הברוז, נוסח זהו
או של לביתו שנשלח

 והבולל אבנרי, רי
 אלימות במעשי איום
מע על הגילויים בגלל

חיי של אכזריות שי
 מישמר- ואנשי לים

 שאושרו בעזה, הגבול
 ה־ של החוקר על־ידי

בכי וקצינים רמטב״ל
אחרים. רים

 כן על הגיש אבנרי
 למיש- רשמית תלונה
ב פתחה וזו טרה,

 האיר- לגילוי חקירה
 מאחורי העומד גון

הכרוז.
נש דומים כרוזים

 לאנשי-ציבור גם לחו
 ואף בארץ, אחרים
באוניברסיט הודבקו

 שהוריד סטודנט אות.
 הוכה שנתלה, כרוז

הבריו על־ידי קשות
אותו. שהדביקו נים

 מאחורי בי סבורים
 אנשי עומדים הכרוז

יהו להגנה ״הליגה
 ),18 עמוד (ראה דית״

 ,גורי כמו ומחתרות
 _בשנה שפשטו זאב״,

בירושלים. שעברה
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