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 השתתפו ברשת מבעל״הכית. יותר
מחל מהם שלושים — העיתון מעובדי 36

 ברחבי עיתונים דוכני בעלי 50ד — קים
 במחלקת הרשת חברי בעזרת ברוקלין.

 של וחדפום המינהלה חנהלת־החשבונות,
 לכיסיהם לשלשל הגנבים הצליחו העיתון,

 אלף 120 ממכירת התמורה את שלהם
לשבוע. עיתונים

 קבע העיתון,״ מבעלי יותר הרוויחו ״הם
החקירה. את שניהל המשטרה קצין

הדואר
נלקח
שלה מידי הממ
ה של ממשלתו הצטמצמה צנוע, בטקס

 11ל- 12נד שעבר, בשבוע ניקסון, נשיא
 הכנות לאחר כאשר, זה היה משרדים.

ה מידי הדואר משרד הופקע ממושכות,
עצמאי. ציבורי לשירות הפך ממשלה,

ה את מאוד מעריכים בארצות־הברית,
 משרד של יעילותו שחוסר מאחר יעילות.
עצו לבדיחה שנים זה הפך שם הדואר

 ה- על ממושכת, עת הבעייה, לחצה בה׳
ש ביותר הטוב שהפיתרון נראה מימשל.
העסק. מכל להיפטר היה למצוא, הצליח

הח הדואר שירות פיתרון? האמנם
 מעתה כפוף יהיה ארצות־הברית של דש

הנ על־ידי כספים יגייס ציבורית, לרשות
 בעצמו ויקבע לציבור, איגרות־חוב פקת
 כל הקונגרס. אישור ללא תעריפיו, את
החדשה. הרשות בחוק נקבע — זה

 הזאת המהומה כל אם הוא, ברור פחות
היעילות. את תגדיל באמת

אנגליה
 גזול-. טלוויזיה
לעיוורים

 תיקשורת משרד יש לישראל רק לא
 העם. לצרכי וער ברוחו, צעיר מודרני,

מש הודיע השבוע, מסתבר. לאנגליה, גם
 מלכותה, הוד ממשלת של הדואר רד
טל על חרישיון דמי את מפחית הוא כי

 עיוורי ייהנו מעתה, לעיוורים. — וויזיה
 מתוך ליש״ט, 1.25 של מהנחה אנגליה

ליש״ט. שישה של המס
 דווקא. לאו ו בדיחה לחרשים. רדיו
 ש- לזכור ״צריך המשרד: דובר הסביר

 לטלוויזיה, להאזין נוהגים רבים עיוורים
משפחו על לדבר שלא אותה. לראות בלי

תיהם.״
 הול, גרטרוד את הרגיע לא זה הסבר
 :בלינקולנשייר לעיוורים מוסד מנהלת
ל רדיו מקלטי לחלק יתחילו הם ״מחר,

דעתה. את סיכמה חרשים,״

נורווגיה
ת מכירה מבי  של פו

ם מגי ס ם מי דיי סו
 של פיזורם — לאופנה כנראה הופך זה

ל תבל. ברחבי סודיים ממשלה מיסמכי
 הסודיים הפנטאגון מיסמכי פירסום אחר

יעילו עתה התגלתה העולמית, בעיתונות
ב נוספת: בארץ הסודיות סיווגי של תם

 מיסמכים מלאי ארונות נמכרו נורווגיה,
זאכן. אלטע בתור — סודיים

ה מלאי הארונות את משונה. טעות
ש משומשים, בחפצים סוחר קנה ניירות

 הניירות המישקל. על במיכרז בהם זכה
 מיסמכים מאשר פחות לא היו בארונות

 ועד מסודי סיווג דרגת בעלי נאטו של
הסו הסיווג דרגת — סודי־ביותר־קוסמי

בנורווגיה. ביותר דית
 נורווגיה, בעיתוני נפוץ שהסיפור לאחר

 נכון, הוא כי הנורווגי ההגנה משרד אישר
 היתה יכולה ״כיצד חקירה מתנהלת וכי

לקרות.״ זו מעין טעות
 ה- ״כל כי שומעיו את הרגיע הדובר
 הקונה על-ידי לממשלה הוחזרו מיסמכים

הישר.״
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