
ך תוגונןי
מחדש תדון הממשלה

גולן מס■ של כסיסרו
 שהתחוללה הבינלאומית הסערה בעיקבות כי נראה

 פיר־ את לאסור ממשלת־ישראל של החלטתה סביב
ההפ שיחות על גולן, מתי העיתונאי של סיפרו סום
 קיסינג׳ר, הנרי הד״ר של בתיווכו שהתנהלו רדה

בנו עמדתה את מחדש להעריך הממשלה עשוייה
 את יצרו בחו״ד שהפירסומים כיווןזה. שא

 שהוא ממה יותר מכיל הספר כאילו הרושם
 להתיר הצעה הממשלה תשקול כאמת, מכיל

 הקטעים השמטת תוך הספר, פירסום את
קיסינג׳ר. עם היחסים את לערער העלולים

שוחררו מדוע
הפר? !■דוני ליל

 את לחון נורווגיה ממשלת של החלטתה
 לילהאמר, פרשת מנידוני האחרונים שני

 את ולפרסם גמר, ואברהם רפאל סילביה
ליש יגיעו שהשניים אחרי רק החנינה דכר
שפור הרישמיים מהטעמים נבעה לא ראל,
סמו.

 השניים את לשחרר החליטו כי טענו הנורווגים
 שריצו אחרי הומאניטריות,״ וסיבות בריאות ״מטעמי

הס בלתי־רישמי באופן מאסרם. מתקופת שליש רק
 פידאיון של מפעולת־גמול חששו כי הנורווגים בירו

בכלא. נמצאים עדיין שהשניים זמן כל ערביים,
 תיסבוכת למנוע כדי השיחרור, על הוחלט למעשה

 טענה לילהאמר נידוני של מישפטם בעת מדינית.
האח ישראלית, רשת חברי היו הנאשמים כי התביעה

במדי גם אש״ף אנשי של מעשי־רצח לביצוע ראית
 הסתמכו האיטלקים וצרפת. איטליה כמו אחרות, נות
 וגמר, רפאל סילביה של הסגרתם את ודרשו כך על

 הפלסטיני העסקן רצח על למישפט להעמידם כדי
נור בין ההדדי הסכם־ההסגרה אולם ברומא. זועיתר

 בשלבים עתה נמצא והוא אושרר, טרם ואיטליה ווגיה
חתימתו. לקראת מתקדמים

 השניים את לשחרר העדיפו הנורווגים
 כדי האמור, הםכם-ההםגרה שיאושר קודם
לאיטליה. להסגירם ייאלצו שלא

מיסתורי סרט
המסך על

 תוכניות שהסתיימו לאחר האחרת, השישי ביום
 של דקות עשר ואתרי התיקווח, ונוגנה הטלוויזיה

 הוקרן הרגיל, הציפצוף עם מישרד־התיקשורת סמל
 צרפתי, עלילתי מסרט חלק הקטן המסך על לפתע

עברי־ערבי. תירגום עם
 את שידר מי יודעת אינה רשות-השידור

 ולא היא לא כי טוענת הרשות הסרט.
הסרט. את שידרו מישרד־התיקשורת

הטל כאשר בארץ, מסויימים במקומות לדבריה,
 תחנות לקלוט אפשר לשדר, מפסיקה הישראלית וויזיה

 להניח שקשה מאחר קאהיר, את ובעיקר ערביות,
 צרפתי סרט לתרגם טרח הערביות בתחנות שמישהו
בעינה. הסרט תעלומת נותרה לעברית,

■משיר לסקוב
מתפקידו להעדר

 רב־אלוף ועדודאגרנט, מחברי אחד שהיה מי
מיש־ על־ידי מגויים להיות עומד לסקוב, חיים (מיל.)

 העולם, ברחבי הנערך שלו, למסע-ההסברה רד־החוץ
 בהרצאות הופעות לסיור לארצות־הברית ולהישלח

 כנציב-קכילות- עתה המכהן לסקוכ,ובטלוויזיה.
 ממישרדו, רב זמן נעדר כצה״ל החיילים

 וכחופשה ועדת-אגרנט, חכר היה כאשר
 עומד הוא ועתה אחר-כך־, שלקח הארוכה
נסי כגלל נוספת, ארוכה תקופה להיעדר

לחוצלארץ. עתו

■ציע: פרס
לירושלים המטביל
 ליזום עומד פרם שמעון שר-הכיטחון

 המטה מיפקדות יועכרו פיה שעל הצעה,
 יחד לירושלים, מתל־אכיב צה׳׳ל של הכללי

מישרד־הכיטחון. עם
 שכן הקרובות, בשנים בת־ביצוע אינה התוכנית

 התל-אבי- בקירייה ומישרד־הביטחון המטכ״ל מישרדי
 ביצוע עובדים. אלפי עם בנייני-ענק מאכלסים בית
 ל״י, מיליוני מאות למדינה יעלה כזו תוכנית של

 עובדים אלפי של ולשיכונם להעברתם סיוע ויחייב
 בעיקר זה, בכיוון החלטה קבלת יוזם פרס בירושלים.

תעמולתיים. לצרכים

חדשות האשמות
תברר נגד

(״ברן״) אברהם האלוף של הלקו סביב הוויכוח
 באוקטובר 8ב־ הישראלית מיתקפת־הנגד בכישלון אדן

 מסקנות בעיקבות ששכך אחרי להתחדש, צפוי ,1973
ועדת־אגרנט.

פר ״ברן״ נגד שמעלה חדשות האשמות העילה:
 בסיפרו דן, אורי מעריב, הצהרון של הביטחוני שנו

השבוע. שהופיע ראש־גשר, החדש
 כגדה לקרכות כעיקר המתייחס הספר,
ה את מאשים תעלת־סואץ, של המזרחית

 כמו כמילחמה, נוספים ככישלונות אדן אלוף
סו העיר על והקרכ הסינית״ ה״חווה קרכ
כרן. של אוגדתו כאחריות שנערכו אץ,

סרט ■חמים
ארלחורוב רצח על

 רוויזיו■ עכר כעלי משקיעים, קכוצת
 רצח פרשת על סרט הפקת מתכננת ניסטי,

 ליצור היא היוזמים כוונת ארלוזורום. חיים
 את כעקיפין שיטהר פוליטי, סרט-מתח

 להם שהודכקו החשדות מכל הרוויזיוניסטים
לרצח. כיחס השנים כמרוצת

 גאווראס, קוסטה לבמאי להציע מתכוונים היוזמים
 ״,2״ כמו פוליטיים סירטי־פשע בבימוי שהתמחה

זה. סרט לביים ואחרים, האמריקאי
המדי המחלקה מנהל שהיה מי ארלוזורוב, חיים

 בתל- הים חוף על נרצח היהודית, הסוכנות של נית
 נודעה לא שזהותם אלמונים, בידי 1933 ביוני אביב

היום. עד

ת - השלום  אפשרו
? או ה ״ ל ש א

 מטעם יתקיים, זה נושא על רכ-שיח
והאר ישראל כין צודק לשלום הוועד

 3 השלישי, כיום הערכיות, צות
 כאו■ כערכ, 8.00 כשעה ,1075 כיוני

 ככית־אגרון, שיכר על־שם דיטוריום
. ,37 הילל רה׳ ם י ל ש ו ר משתת י
: פים

ץ ישעיהו פו־ופ׳ בי בו  לי
 אפנרי אור■

ן י1עו י  בורשטי
פ׳ אל פרו  עמית דני
ל פרופי ל שאו ג  פו

קפליוק אמנון ד״ר

קולנוע״ ,תיאטרון
שראל להגיע עשו■ לי
 להגיע עשוי העולמי בקולנוע האחרון החידוש

 יוזמתו פרי הוא החידוש לישראל. גם הקרוב בעתיד
ש לנדאו, אלי היהודי־אמריקאי מפיק־הקולנוע של

קולנוע״. ״תיאטרון סירטי כתריסר כה עד הפיק
 מיטכ הסרטת של הרעיון את הגה לנדאו

כהש המודרני, התיאטרון של הרפרטואר
כעולם. שכשחקני־הקולנוע המעולים תתפות

 של המשרתות כמו מחזות כה עד הפיק הוא
 חיים מככב שבו גליליי, וגליליאו לותר, ז׳אנה, ז׳אן

 משווק לנדאו אין העולם מדינות במרבית טופול.
 הקולנועיות, רישתות־ההפצה באמצעות אלה סרטים

 לסיד- כרטיסים רוכש מנוי כל למנויים. בסדרות אלא
 והמת- קבוע באולם המוקרנים מוסרטים, מחזות רת

 הסרטים, עותקי את מוכר אינו הוא מדי־שבוע. חלפים
למציגים. שותף הופך אלא

 להכאת לנדאו עם מגעים מתנהלים עתה
 כאן. ולהקרנתם לארץ שלו התיאטרון פירטי

 כחיוב, המו״ט יסתיים שאם הנמנע מן לא
 באולמות■ קולנוע״ ה״תיאטרון פירטי יוקרנו

ככתי־קולנוע. ולא תיאטרון,

 יו״ר - דייו
חברה

פיסחר־ת
יושב* להתמנות עומד דיין משה

 חכרה של מועצת-המנהלים ראש
תמו חברת-חוץ, כפי.הנראה גדולה,:

משמדת-עגק. רת ,
 החכרה עם הסכם לחתום עומד דיין
 קבלת לאחר גם הקרוכים. כימים

 דיין ימשיך המיסהרית, המישרה
 בפעילותו ולעסוק כחכד־כנסת לכהן

הפוליטית.

■שותפו פלסטינים
 היאבקות בתחרות

ישראלית
 כישראל, הספורט כתולדות לראשונה

 בטור- פלסטיניים ספורטאים שני ישותפו
 כישראל. הנערך בינלאומי ניר-ספורט

חופ היאבקות של בטורניר הוא המדובר
 יכולתן■״. כפי ״תפוס כפיגנון לזוגות, שית

 כהיכל־הספורט יוני חודש כמחצית שייערך
כיד־אליהו.

 רישמי, מופע־ספורט הוא זה בינלאומי טורניר
להי הבינלאומית הפדרציה של חסותה תחת הנערך
 מספרד, מתאבקים חלק בו וייטלו חופשית, אבקות

ומישראל. מדרום־אמריקה מצרפת,
מת שני גם לראשונה יופיעו הטורניר במיסגרת

 שיתמודדו ומרצועת־עזה, המערבית מהגדה אבקים
יחידים. ,בקרבות ביניהם

פנסיונרים כנס
בארץ ״ערר בינלאומי

 הגדולים הבינלאומיים הכנסים אחד
 כארץ. ייערך המדינה, כתולדות כיותר
פנסיו אירגוני של בינלאומי כנם זה יהיה
אורחים. 1800כ־ חלק יטלו כו נרים,

 בארצות- ובמיוחד בעולם, הפנסיונרים אירגוני
 ורבי־ המסועפים החברתיים האירגונים בין הם הברית,
 בארץ, הקונגרס במהלך כי נראה ביותר. החברים

 האלה האירגונים נציגי את לרתום מאמץ ייעשה
הישראלית. לפעולת־ההסברה


