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 את חוסמים
בווינה העולים

 שהות את לקצר כדי עתה נעשים מיוחדים מאמצים
 בואם את ולזרז בווינה, מברית־המועצות העולים

לישראל.
 מאמריקה יהודיים אירגונים :הפיכה

 לארצות־ לעדות העודים את משדלים
 אלף 30כ־ בידיהם לישראל. במקום הברית,

לאמריקה. הגירה רשיונות

 השר סגן
עצמא■? יהיה

 מטעם והתרבות החינוך שר סגן כי הנמנע מן לא
בבחירות יתייצב שאקי, אבנר ד״ר הח״כ המפד״ל,

 או החוק נגד הצבעה כי ואזהרתו, הקיבוץ־הארצי
 בין היחסים של נוספת להתדרדרות תגרום הימנעות,

 הקיבוץ במשקי ההמשך לדורות המייסדים דור
הכף. את הכריעה — הארצי

 והשפעתם בקיבוצים שי״ה פעילות
 ולאחרונה וי׳׳ב, י״א ביתות כני על הרכה

 הביאה כערים, החינוכית התנועה על גם
 בי למסכנה, הארצי הקיבוץ מזכירות את
עזי ואפילו מפ״ס, של עצמאית פעילות רק
 התהליד את לעצור יבולה המערך, בת

כ בכר נרא• הראשונים שסימניו החדש
ה ובהפגנת לפיתחת־רפיה התיל אל מסע

כתד־אכיב. במאי ראשון
שתת הוועידה לקראת ופעילותו השמאל התעוררות

 תהליך את לדעתם, לעצור, עשוייה בנובמבר, קיים
לוועידה. עד לפחות לשי״ח, הקיבוצים בני הצטרפות

שילוני״ ״ברשת
בכנסת תשלה
 של מש^טו כדי תוך שנחשפו הגילויים

 על לביב, יגאל ״הארץ״, של הכלכלי הכתב
 של החקירות מחלקת של פעולתה צורת

כ ויכוח נושא לשמש עשויים ההכנסה, מס
 כהן ישת״שו אופוזיציה כשמפדגות כנסת,

הת את ולדרוש שר־האוצר, את לנגח כדי
 ׳שירוני, אליעזר של פיטוריו או פטרותו
המחלקה. בראש העומד

 היה לביב יגאל כי שילוני טען המשפט במהלך
 שילוני כי בעדותו לביב טען זאת לעומת שלו. מודיע
 משרד״ ראשי על לחץ להפעיל כדי ידיעות לו הדליף

 ״מיוחסים״ של בתיקיהם לטפל לו שיתירו האוצר,
לשלטון. הקרובים

 להתבונן שילוני לו התיר לביב, טען זה, לצורך
 לחובת בניגוד רבים, נישומים של החקירות בתיקי

 ששילוני העובדה האוצר. פקידי על המוטלת הסודיות
 מוסמך שאינו למי הכנסה מס תיקי של תוכנם הראה
בתיקיהם לחקור להמשיך לו ניתן לא כי והטענה לכך,

אל ״ גמל תכה ״ ת! ה מ חוכמ ת) ( ערבי

דתית־עדתית. — עצמאית רשימה בראש הבאה לכנסת אח כי הצופים השר, סגן של מקורביו
 יוצב לא במפד״ל הקרבות הבהירות רי

ה לכנסת בבחירות ריאלי כמקום שארי
 עתה משמיעים המפר״ל, כרשימת שמינית

כגלוי. זה איום
 שאקי כי ברבים, מפרסמים גם הם זה עם יחד

הבכי השרים ״אחד המערך. לרשימת להצטרף עשוי
״אצ מקורביו, טענו לשאקי,״ כבר הציע במערך רים
מקום.״ תמיד לך יהיה לנו

נוספת התעוררות
פייס71 ב השמאל של

עמדו את עכשיו להקשיח עשוי במפ״ם השמאל
 ההנהגה כלפי התכסיסיים ומהלכיו העקרוניות תיו

בהצ הגדולה הצלחתו אחרי המפלגה, של ההיסטורית
 נשואין להנהגת החוק הצעת על מפ״ם במזכירות בעה

 11 נגד 22 של ברוב ויערי חזן הובסו בה אזרחיים,
 מתומכי אבידן, שמעון של הופעתו המזכירות. חברי

מזכירות חברי 12 של חתימות רשימת עם יערי־חזן,

 להצעה נושא גם כנראה ישמשו שלומנו״, ״אנשי של
בכנסת. גח״ל סיעת שתעלה לסדר־היום דחופה

 שוכן של סו
״הארץ״ את הל1י

 שוקן, גרשום הארץ, היומון של ועורכו בעליו
משפחתי. לעסק עיתונו את הופך

שהש שוקן, עמוס שוקן, שד הצעיר כנו
 עצמו עד דקכד עומד כארצות-הכרית, תלם
 כמקום העיתון, הנהדת את הקרוב כזמן

זימכרג. יוסף הנוכחי, המנהל

סידר מי אח
משולם? גיסים

המבק במיאמי, המאוחדת היהודית המגבית עסקני
קבלת פרשת על מזעם רותחים בישראל, עתה רים

 מורלי, לניקולם בישראל שנערכה הנלהבת הפנים
 שבא האמריקאי ההון בעל משולם, ניסים הוא הלוא

בנו. של הבר־מיצווה חגיגת את לחגוג כדי לישראל
 ועשה לארצות־הברית שירד ישראלי משולם־מורלי,

 חודשים שלושה לפני התקבל קרקעות, בעסקי הון שם
 נוהרים מדינה ואישי כששרים בישראל, מלכים בכבוד

 אפילו לכבודו וסוגרים בנו, של. בר־המיצווה לחגיגת
הפרטיים. לצרכיו המערבי, הכותל רחבת את

מד* משודם כי טוענים המגבית עסקני
ה■ כריטימה השלישית השנה זו אצלהם פיע

עולמי מרכז
בכינרת לסקי־מים

המר לאהד להפוך עתידה טבריה
 עם מים, לס&ורט הבינלאומיים כזים

 מי־ ל1גד פרוייקט של הגשמתו תחילת
ל הכינרת את להכשיר שנועד מדים,

 סקי-מים, וכעיקר מים, ספורט פעילות
אירופה. של המים ספורטאי עבור

 שביקרה ישראליים סקי־מים ספורטאי קבוצת
 המים, ספורט של כל-אירופית בתחרות בספרד

 בריטי, יהודי ניישונס, דוד את להלהיב הצליחה
 באירופה, המים ספורט פדרציית בראש העומד
 מועדון להקים החליט לישראל, נציגים ששלח
אי ספורטאי את שישמש בטבריה, מים ספורט

החורף. בתקופת בעיקר רופה
 של בנו זיו, מרכוס גם שותף בו הפרוייקט

 כבר קיבל רבים, מיליונים יושקעו בו זיו, הלורד
 צבי סגנו, את שמינה שר״האוצר של ברכתו את

המועדון. של מהירה בהקמה לטיפול דינשטיין,
הישרא האגודה יו״ר יצאו השבוע

 מד- יששכר המזכיר כהן, אברהם לית
גרינ <מנו) עמנואל והדובר שנסקי

 כדי כאנגליה ארוכה להשתלמות ברג
 דבשיו- הישראלי המועדון את לנהל
 לאחרונה הוכר סקי-המים, אגב, קם.

 כמסגרת וישובץ אולימפי בספורט
מיננו־ כאולימפיאדת ככר התחרויות

למג לתרום מסרב שהוא מכיוון •טהורה,
בי לישראל. או המאוחדת היהודית בית

 הבטחתו את ביטל משולם כי נודע נתיים
 שהתברר אחרי ישראלית, לאגודה לתרום

 כארצות־הכרית לו תנובה לא שהתרומה
ההכנסה. ממם

 התערב אלון
 מערכת בשיקול*

חייר׳ הם ״אלה
הטל תוכנית עורכי בקרב שוררת רבה התמרמרות

 שר־ של התערבותו בעיקבות חייך״, הם ״אלה וויזיה
להש מועמדים בבחירת אלון יגאל החינוך־והתרבות

תוכ את לקיים התבוננו התוכנית עורביבתוכנית. תתפות
 •טאינה פוליטית אישיות עם הכאה ניתם

 אלון הורה זאת כעיקכות המערך. חכרת
 כי שיחליט השידור רשות •טל המנהל לוועד

 במיסגרת להופיע יוכלו לא פוליטיים אישים
התוכנית.

מתפ התפטרות שוקל אטינגר עמוס התוכנית עורך
השר. של זו התערבות בעיקבות קידו

 ארצות־הברית רבו■
 בשאלת למאבק

יהודי?״ ״מיהו
ב למערכה גוייסו בארצות־הברית הרבנים גדולי

?״ יהודי ״מיהו שאלת  מלוככיץ, הרבי שניאורסון, מנחם הרב
 המאבק את להחריף כארץ לחסידיו קרא

 מטרה מתוך הממשלה להפלת בכך •לגרום
הצעת תעבור שתוקם הכאה שבממשלה

 חכר ראש ואילו לורנץ. שלמה ח״כ של חוק ה
 פיינשטייי מיטה הרב האמריקאי הרבנים

 בטלך תומך הוא כי לו והודיע ללורנץ פנה
 לפינה המפד״ל את לדחוק כדי שנקט טיקה

ברירה. חוסר שד כמצב אותה ולהעמיד




