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 אמריקאית מישלחת
הפליטים בעיית לפיתרוו

יוזמות־השלום: בחומת נידבך עוד
 רמת- אמריקאית משלחת שוהה כארץ

 לבדיקת כביכול, פרטי מוסד מטעם דרג,
הפליטים. בעיית לפיתרון השונות ההצעות

 מנע משרד־החוץ
 אלוהים הזכרת

בריסל ועידת בהחלטת
 בארצות■ בעיקר הדתית, היהדות חוגי

כמיסגרת פעולה לשתף שלא נוטים הברית,

איחוד מגעי
א וע״מ ל״ע ביו

 בתל־אביב מבתי־הקפה באחד התקיימה שעבר בשבוע
 אבי- מאיר ע״מ ח״כ לבין ל״ע מראשי אחד בין פגישה
זוהר.

 איחוד לקראת גישושים הפגישה: מטרת
המפלגות. שתי כין

 משינוי החוששת ל״ע, ביוזמת באו לאיחוד הגישושים
החסימה. אחוז ומהעלאת הבחירות שיטת

נגד תביעה
היווני המטכ״ל

 היווני המטכ״ל נגד מסוגה ראשונה משפטית תביעה
מח דיין, דויד הישראלי העיתונאי על־ידי כנראה, תוגש,

ששת־הימים. במלחמת הדן סואץ, עד מחרנזון הספר בר
 ״מסדה״, כהוצאת לאור שיצא הספר,

ו המהבר •טל רשותו ללא ליוונית תורגם
היווני. הצבא קציני בקרב לספר־חוכה הפר

 המדינה שירות נציבות
במשטרה חדשה דרגה נגד

 שר־המשטרר, החלטת ביצוע מונעים מינהליים עיכובים
ה של הדרגות בסולם נוספת דרגה לשבץ הילל שלמה

תת־ניצב. המוצעת: הדרגה משטרה.
אינה המדינה שירות נציבות כי התברר

הכשר. את ולשווק לקנות יטייה,
 והיקר הטוב לבשר באירופה נחשב האירלנדי הבשר

 זה, בבשר גבוה )12ל4( השומן שאחוז למרות ביותר.
ל המיובא הדרום־אמריקאי הבשר על בטיבו עולה הוא
בשנה). טון 40,000( גדולות בכמויות ארץ

 פועלי מועצת מזכיר
יודח לא דימונה

מ יפת, יהודה דימונה, פועלי מועצת מזכיר הדחת
 סוף אינה בדימונה, העבודה מפלגת סניף על־ידי תפקידו
י פסוק.

 להדיחני יכולה אומנם ״המפלגה כי יפת הודיע תחילה
מתפקידי.״ לא אך משורותיה,

המוע חברי 17 מתוף 12 כי מתברר עתה
 בל כתפקידו. יפת בהישארות תומכים צה
העבודה. מפלגת חברי אינם 12ה-

 פישר בובי
יבוא לא

 בנתניה, ׳ יוני בחודש שתיערך הבינלאומית התחרות
היש השחמת בתולדות הראשונה בפעם לקבל, עשוייה
ה (האירגון פיד״א של ביותר הגבוה הסיווג את ראלי,

\/_.1 בעולם): השחמת של בינלאומי
 בתחרות ישתתפו לפיו מפורש, בתנאי יוענק זה סיווג
השתתפו־ הובטחה כה עד בינלאומיים. רבי־אמנים שמונה

שראל תציע ארה״ב לי
 ברגע לשכנע ניכסון ממשלת מקווה שבו המכריע, הקלף

 לקבל בישראל, דעת־הקהל ואת גולדה, ממשלת את הנכון
רוג׳רם: תוכנית את

 שבה וישראל, ארצות־הברית בין רשמית צבאית ברית
 גבולות על ההגנה את רשמית עצמה על וושינגטון תקבל

לצמיתות. הדרושה הצבאית העזרה כל הושטת ואת ישראל,
חוז הודעות :ומשונה כפול אמריקאי לתימרון הרקע זהו

 להסדר־השלום משלימות״ ״ערובות בעד שהיא ונישנות רות
האמריקאית הסחבת ובו-זמנית ומצריים, ישראל בין שיושג

ת אי ב צ ת־ שמית ס־י ר
בניו־יורק. בדיוניהן המעצמות, ארבע מטעם ערובות לגבי

 בעניין ישראל את לעייף מקווה האמריקאי משרד-החוץ
ולש - בישראל פופולרי שאינו המעצמות, ארבע ערובות

 על-ידי אז שיתקבל שלו, הקלף את המכריע ברגע לוף
כהצלה. בישראל דעת-הקהל

 ועדת- יו״ר פולברייט, ויליאם הסנטור הציע כבר כזכור,
 משרד- ביוזמת שנה, חצי לפני זו הצעה הסינאט, של החוץ
 אך רבה. תשומת-לב ההצעה עוררה לא אז האמריקאי. החוץ

בישראל. כפות-המאזניים את להכריע עשוייה היא בעתיד

 ברית- יהודי למען •טס היהודיים האירגונים
מ כמה גם נמצאים אלה בין המועצות.

כארצות־הכרית. המזרחי ראשי
 בריסל, ועידת שבהחלטת כך על ממורמרים אלה חוגים

 הוועידה בהחלטת לכלול הצעתם נדחתה חלק, נטלו בה
 נציג זה היה לדבריהם, השם״. ״בעזרת המילים את

 אלוהים שם אי־הזכרת את שתבע הישראלי משרד־החוץ
 האיר־ על־ידי יידחה כזה שנוסח טענה מתוך בהחלטה,

 לשתף המוכנים בעולם, והליברליים השמאלניים גונים
ברית־המועצות. יהודי למען במאבק פעולה

 בין בטלוויזיה מתח
 המחלקות מנהלי

והערבית העברית
 בטל־' והערבית העברית המחלקות מנהלי בין היחסים

ה למחלקה שהאחראים אחרי לאחרונה, הוחמרו וזיזיה
להכ מנסים העברית המחלקה אנשי כי טוענים ערבית

שידוריהם. את שיל
 המחלקה אנשי של עינם צרה לטענתם,

 כערבית החדשות ששידורי בכך העברית
 בעברית השידורים את אחת לא מקדימים
 אירעו לאחרונה תחרות. מעין להם ומהווים
 הסתירו העברית המחלקה שאנשי מיקרים

 על־ אליהם, שהגיעו חדשות סרטי כמתכוון
הערבית. כשעה ישודרו שלא מנת

 החשש כגלל התוכנית מביצוע מתלהבת
הדר בסולם לזעזועים לגרום עלול שהדבר

הממשלתי. גות

 שחורים פנהרים
? בתל־אביב

בשכו האחרונים י בשבועיים ועלתה שצפה המתיחות
 שחורים פנתרים להתארגנות להביא עלולה התקווה, נת

תל־אביב. נוסח
פעי לאחרונה גילו ״מצפן" מפעילי כמה

 לאותם רמזו ואף השכונה צעירי בין לות
 ולהביע להתארגן להם כדאי בי צעירים

הירושלמיים. הפנתרים עם סולידאריות

 אירלנדי בשר
הארץ בשווקי

 הבשר, סיטונאי על שיופעלו לחצים מערכת בעיקבות
הארץ. בשווקי האירלנדי הבשר אספקת שבוע תוך תחל

 את בה עד החרימו אשר הסיטונאים,
 טון), 10,000( המיובא האירלנדי הכשר
ממ וגורמים הצרכנים קהל בלחץ ייאלצו

והתע- המסחר במשרד הקשורים שלתיים

 דמיאנו־ מאטה מספרד, פומאר ארתורו חמישה: של תם
 ב־ החי צ׳סי־גולה קאבאלק, לובומיר מיוגוסלביה, ביץ

וולטר מקנדה, ינובסקי דניאל אברהם ארצות־הברית,
ה גם שהוא בארצות־הברית, החי אוסטרלי בראון,
הראשון. למקום העיקרי מועמד
 הנבחרת חברי כל זה גדול באירוע ייצגו ישראל את

 ויאיר כגן, שמעון הבינלאומיים האמנים האולימפית,
 גלפר ישראל גלר, עוזי פרץ, מלכיאל והאמנים קריידמן,

בליימן. ויעקב
 מוגברים מאמצים הישראלי האיגוד מצד נעשים עתה
 הדני כמו נוספים, רבי־אמנים של הרשמתם את להשיג

 צ׳יריץ ודראגולוב פארמו ברונו היוגוסלבים לארסן, בנט
בנקו. ופאל רשבסקי שמואל והאמריקאים

פישר, כוכי מארצות-הכרית, הפלא ילד
 לא בנתניה, שנים שלוש לפני זבה שככר
אל ארבעת לתשלום דרישה :הסיכה יבוא.

השתתפותו. עצם בשביל דולאר פים

 לנשים הכדורגל ליגת
לשחק מתחילה

 ייערך לנשים, הכדורגל ליגת במיסגרת ראשון מישחק
בנס־ציונה. הקרוב, השישי ביום

 מי- הבדורגל קבוצת בין ייערך המשחק
 לבין נשים) ליגת של ישראלי (מועדון ל״ן

נס־ציונה. של הכנות קבוצת
 הבין־ארצי הכדורגל למשחק הכנה יהווה זה משחק

 בארץ שייערך אוסטריה, של הנשים לנבחרת מיל״ן בין
שבועות. מספר בעוד


