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 דיניץ ושמחה אלץ יגאל שר-החוץ בין היחסים
 ביניהם האחרונה המחלוקוז לאחרונה. מתוחים נעשו
תקוע יוסף של כהונתו הארכת שאלת סביב פרצה

באו״ם. ישראל כשגריר
 כאו״ם. חדש נציג מינוי העדיה דיניץ

 רואה תקוע שכן מעורערים, תקוע עם יחסיו
**־־־ -------------------וב־ ותיק

ו וע
יעו איון, מידיניץ. ־יותר ובציר ותיק עצמו
 כהונתו תקופת את להאריך מבקש מתו,

 שנה למשך כאו״ס, כשגריר תקוע של
נוספת.

ש א ת ר בי מג ה
ת די הו הי

ד ל ח ם הו ר ט ת ב ע
היהו המגבית — היו־ג׳י־איי נשיא צוקרמן, פול

 עוד בתפקידו הוחלף — בארצות־הברית המאוחדת דית
 איש־ צוקרמן, שלו. הנשיאות תקופת שנסתיימה קודם

 ובמקומו שבועיים לפני הוחלף בעל־שם, יהודי עסקים
לאוטנברג. סם לתפקיד התמנה

 נעשתה צוקרמן של המוקדמת החלפתו
 וקבוצת פרטיים, בעסקים שהסתבך אחרי

 עשרות הפסידה ייצג שאותה המשקיעים
המערי יש עיסקות. בכמה דולרים מיליוני

 מגיע הקבוצה של ההפסדים היקה בי כים
דולר. מיליון 100ל־

מגדו חם בקבוצה הקשורים האנשים שרוב מאחר
הש זו לפרשה להיות עלולות למגבית, התורמים לי

 שערוריית אחרי השנה. המגבית הכנסות על לכות
 בהונאת החשוד ברגמן, יששכר הרב המיזרחי מנהיג

 פוגעת דולרים, במיליוני ארצות־הברית שילטונות
המגבית. של בדימוייה קשות זו פרשה

המג במישרדי בדיקות נערבות בינתיים
 לא אם לוודא בדי כארצות־הברית, בית

 עסקים כאותם המגבית כספי גם הושקעו
צוקרמן. קבוצת שעשתה

דיניץ רגזו מה עד
< ולויסינגירז

ישרא גורמים מצד המפורשות, ההכחשות למרות
ה לחילופי־הדברים ביחס כאחד, ואמריקאיים ליים

 שבוע לפני שנערכה בפגישה שהיו והנרגזים חריפים
בוושינג ישראל ושגריר קיסינג׳ר הגרי שר־החוץ בין
 לארץ, שהגיעו הדיווחים מצביעים דיניץ, שימחה טון
כזו. תקרית התרחשה אומנם כי

 של הפומביות העמדות על רגז קיסינג׳ר
 כניגוד שהיו רבץ, יצחק ראש־הממשלה

בי בעת אלון יגאל שר־החוץ עם לסיכומים
 היכלו קיסינג׳ר ושלדעת בוושינגטון, קורו

 עם נוסה הסבפ-הפרדה על במשא־ומתן
מיצרים.

 את לשכנע דיניץ על ללחוץ קיסינג׳ר ניסה כן
 בר־ של ביקורו לפני יוזמה לנקוט ממשלת־ישראל

במצרים. ז׳נייב

שא1 רביו 1,2 ו

ליו□ נאומי□
״איב־ הנפוץ הבריטי עיתון־הערב

מח תוצאות פירסם סטנדארד״ נינג
ביש כתבו שערך סטאטיסטי קר

נאו תכיפות לגבי לוויטה, תדי ראל,
החי ממשלת-ישראל. שרי של מיהם

מצ מחשב, באמצעות שנעשו שובים,
האחרו שבחודשיים בך על ביעים

 העולמי כשיא רבץ יצחק מחזיק נים
 1.28 נושא: שהוא הנאומים במיספר
 השני במקום כממוצע. ליום נאומים

הנו פרס, שימעון שר-הכיטחון צועד
 העיתץ אגב, ליום. נאומים 0.95 שא

 סכנת על בדיווחיו משתמש הבריטי
 ״מילחמה״ כמילה בישראל המילחמה
 לאטי■ באותיות המאוייתת העברית,

 להשתמש בה עד שנהגו בשם ניות,
״שלום.״ העיכרית במילה

ציב מסי־הבנסוז נ
ת ל ד ת ב רי חו א ה

 מם־ההכנסה נציבות עובדי ועד התנגדות למרות
עוב מבין שלא למנדההכנסה, יחדש נציב של למינויו

 יעקב עורך־הדין את למנות ניסיון ייעשה הנציבות, די
עקיפה. בדרך זה, לתפקיד יוליום

 של למינויו התנגדו מם־ההבנסה עובדי
 יעקב האהוד, הנציב של במקומו יוליוס
ה בינואר באחד מתפקידו הפורש תמיר,
 משה המדינה, הכנסות על הממונה קרוב.

העוב התנגדות את לעקוה החליט נוידרפר,
 פנוייה. הנציב מישרת השארת על-ידי דים

 שר־ יועץ לתפקיד יוליוס ימונה בינתיים
מיפים. לענייני האוצר

 יוכלו לא נוידרפר, סבור אחדים, חודשים כעבור
 שהוא יוליום, של למינויו להתנגד העובדים עוד

 מעובדי אחד יהיה כבר הוא שאז כיוון האישי, ידידו
המישרד.

ת כרו ם מו טי ל ק מ ה
ת סרו שמות מו
ת הקונים שו ר ל

 מקלטי-טלוויזיה המשווקות הכרות כמה
 ו״מלשי־ השידור רשות לבקשת נענו כארץ,

 שהרשות בדי המקלטים, רובשי על נות׳׳
 אגרת את מבעלי־המקלטים לדרוש תובל

והטלוויזיה. הרדיו
 הודעות להוציא השידור רשות החלה אלה בימים
 מהחברות, שהתקבל מידע על המבוססות לתשלום,

בפירוש. בהודעה שמצויין כפי

א היאדדין טים ב
קונ למסע להגיע עומד ינואר כתחילת

 טים הנודע האמריקאי הזמר כארץ, צרטים
הארדין.

 באולמות ויופיע הקבועה בתזמורתו ילווה הזמר
 נוהג שהוא כפי ובאוניברסיטות, בבתי־ספר קטנים,

בארצות־הברית.

־ ט ר מ ל ? או ם לי ר ב לי ל
 החופשי מהמרכז אולמרט אהוד ח״ב

 הליברלית המיפלגה ראשי עם מגעים מנהל
למיפלגתם. הצטרפות על

 אסור כי במפורש כתוב הליכוד שבהסכם למרות
 לפרוש הליכוד מחטיבות אחת של לחבר־כנסת יהיה

 בשיחות זו אפשרות נדונה אחרת, לחטיבה ולהצטרף
 רי־ אלימלך ד״ר עם אולמרט לאחרונה ניהל שאותן

 יותר קרובות אולמרט של המוצהרות דיעותיו מלט.
 דווקא מגשש אולמרט אך לליברלים, מאשר לחרות

הגרו היחסים שלמרות ידיעתו משום הליברלים, אצל
 תמיר, שמואל החופשי המרכז לראש בגין בין עים
הליכוד. הסכם להפרת בגין יסכים לא

ת חוג עדו ק ה ר פ ת ה
 עדות יוצאי הבית, סיעות מכל חברי-הכנסת חוג

 ח״כ על־ידי מיספר שבועות לפני שהוקם המיזרח,
 שלמה שר־המישטרה ביוזמת מהמערך, שמעוני חביב
יתפרק. הלל,

 כששמע רגז רכין יצחק ראש-הממשרה
בהנ שהתקיימו ובשיחות החוג, הקמת ער

לדרוש הוחלט ככנסת המערך סיעת הלת

 ראש■ בי כששמע נכנע ושמעוני חיסולו, את
כעניין. התערב עצמו הממשלה

ם דיין שלי ת מ  א
ר פ תיו ס כרונו !׳
פר• כמה בתיבת בכר השלים דיין משה

תיירי□
ם ״ ס פו קי ס  א

ץ יגיעו ר א ל
הראשונה כפעם
מאורגנת קבוצה לארץ להגיע עומדת

עממו-----------—

המדינה כתולדות
; י ״ .....מ

 מאלאסקה .וסיים
י! בחודש

אטרקציה
י לאוקן; התיירות תנועתי

 האסקימוסים של הצפוי ביקורם
מ כמה בקרב התרגשות עורר ככר

 על האגדות נובה כמיוחד מארחיהם,
 גזע של והמינהגים המיוחדת המסורת

•הכנסת־אורחים. לגבי זה צפוני

 אסקי: תיירים של
 ב לארץ תניע הקבוצה
 להוות ועשוייה הקרוב,
לארץ. התיירות תנועת

כהו תקופת על שלו הזיכרונות מספר קים
 הד על־ידי אצלו שהוזמן כשר-הכיטחץ, נתו

 של שבר-סופרים תמורת זרות ספרים צאות
הס שכתיכתם הפרקים דולר. מיליון בחצי

הצנזורה. לביקורת בכר נמסרו תיימה,
 שאינם טוענים, הזיכרונות בפרקי שעיינו אנשים

במיוחד. מסעירים גילויים מכילים

בו ר ס ם הי סי רו ה
ץ חו דיין? יד■ לל

 יצטרך הרוסית צסק״א קבוצת מאמן
 דיין, משה של ידו את ללחוץ אם להחליט

לתקרית. לגרום או
 גם יוזמן תל־אביב, מכבי קבוצת על שחתלבש דיין,

ידיים. וללחוץ למיגרש לרדת .הפעם

ר ח ב ע ר ה
ת יישאר בי ב

 לחו״ל לנסוע יצטרך יוסף עובדיה הראשי הרב
 בארבעת דוויק. יוסף עו״ד הנאמן עוזרו מלווהו, בלי

 ועם דוויק עם הרב יצא זו בשנה שלו הנסיעות
ל״י. אלף 24 בסך הסתכמו אלה הוצאות איש־ביטחון.
 שהוא עובדיה, הרב של טענותיו למרות

 מדבר שאינו מכיוון לעוזרו בחו״ל זקוק
 לא מישרד-הדתות החליט זרות, שפות
העוזר. נסיעות את בעתיד לממן

ט׳ א ל ט ב ץ יסרי ר א ב
 השדים״) (״מגרש ויליאם והסופר המפיק

 כחודשים כארץ להסריט עומד בלאטי,
 חדש תסריט פי על סרט, ואפריל מארם

שכתב.
 סופי, שם לו נקבע לא שעדיין הסרט, עלילת
בסבי ייערכו הצילומים מיסתורי. בארמון מתרחשת

קי בסביבות יצולם וארמון־המיסתורין עכו, בות
געש. בוץ

 ישדר ,21.05 בשעת ,26.12.74 ה׳, ביום
 חוזר בשידור ישראל״ ״שידורי של הקל הגל

של שיחתו את

י ר ו ■ א ר נ ב א
 של תופעות על לליבי,״ קרוב ״זה בתוכנית

תוק צבאי, אימון אהבת״מולדת, לאומיות,'
החיות. בעולם ונישואין אהבה פנות,




