
:הראשון והמייסד העייד
 ז״ל זוארץ מלביאל ד״ר

:יבל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

שבעה להקים״ממשחו לובין הציע זוארץ ו־־ו
עשרה״ ולא שבעה לשבת נוהגים קשים ״בימים כי
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 השבוע ביניהם שהתקיימה בשיחה
 ז״ל זוארץ מלכיאל הדוקטור הציע

 להקים רכיל, יצחק לראש־הממשלה
ש הכרים שבעה בת מטשלת־חירום

המדינה. בעיות את תפתור

ד.צ־ את בחריפות תקף זוארץ ד״ר

 כשדר הודיע ישראל ממשלת ראש
יר על כי חוסיין, למלך ששלף מיוחד,

 נכונותה על שעות 24 תוף להודיע דן
ז׳נבה. בוועידת להשתתף
בחומ רואה ישראל כי נאמר בשדר

 מן ירדן של עריקתה את רבד. רה
 ישראל בידי להשאיר מבלי המערכה,

 אילו אש״פ. מלבד למו״מ נוח שותף
 ביהודה שלטונו על מוותר חוסיין היה

 קיסר או הולנד מלך לטובת ושומרת
 את מקבלת ישראל ודתה ברבאדוס,

בברכה. זה צעדו
 חוסיין של הודעתו כי נמסר, כן
 ישראל ממשלת להחלטת בניגוד באה
 הבעייה פתרון כי נאמר, בה ב׳ מיום

 במסגרת ורק אך יבוא הפלסטינאית
 את לכן לראות יש ירדן. עם הסכם

 של ברורה כהפרה חוסיין של הודעתו
יח לא ואם הקואליציונית המשמעית

לפ לעמוד עליו יהיה מדבריו, בו זור
העבודה. מפלגת של המשמעת ועדת גי

עש ל״מטשלת שרון אריק של עתו
נוה קשים ״בימים כי באומרו רה״,
 עשרה.״ ולא שבעה לשבת גים

טו אולי היתד. שרון של ״הצעתו
 זוארץ ד״ר ציין שנתיים,״ לפני בה

 לדבר מה אין היום ״אך מר, בלעג
הדוק ■הוסיף עוד משבעה.״ יותר על

 מוטעה היה שרון של חישובו כי טור,
 חבר־ שכל היא האמת שכן מיסודו,
 כפי 20 ולא דקות, 25 מדבר ממשלה
 ב־ רוצים אם ולפיכך, שרון שאומר

 צורך יש זמן, להרודח אמת־ובתמים
 .10־ ב ולא חברים 7 ב־

לראש־הממשלה הגיש זוארץ מר

הממ למיבנד. ומעשית מפורטת הצעה
לפ זוארץ, לדעת היכול, היחידי שלה

המדינה. של הקשות בעיותיה את תור
 שבעת יישבו ההצעה לשון על־פי

 עגול, שולחן סביב חברי־הממשלד,
 מונח שיהיה רחב, בסיס על שיועמד

מקיר־אל־קיר. שטיח על
נמ טרם ראש־הממשלה מלישכת

 מל־ ד״ר של הצעתו על תגובה סרה
ז״ל. זוארץ כיאל

ר ב ת ד רכ ע מ ה

חמתך שפוך

לירדן ישראלי אולטימטום
הס רקח) (מלבד הכנסת הליכוד ישראל ממשלת
הרב העתונאים אגודת הכללית העובדים תדרות

התע התאחדות לישראל צבא־הגנה הראשית נות
הת המקומי השילטון איגוד השידור רשות שיינים
 הסופרים אגודת הפיס מיפעל האיכרים אחדות

וכר וכר וכר וכו, וכר וכר הפועלות מועצת אג״ד

ל צו ו ט י ב
 זכותנו ומכוח המוסרית סמכותנו בתוקף
 אוסף ביטול על בזה מורים הננו הטיבעית
עולם. המתקרא הכנופיות
 מן ובטל העולם מבוטל מהיום החל לפיכד,

העולם.
תשל״ו בטבת ה׳ הנצח עיר ירושלים

□ י ל ב ושות ירו ח ; קטי ב ר ע  ב
בצהרים חיל־האוויר תקף בתגובה

הצבאי כתבנו מאת
 של קטיושות ירי על בתגובה

 רצחנית מיתקפה בערב, מחבלים
 קריית־שמו־ תושבי 2 נפצעו שבה

 קו־ חיל־האוויר מטוסי תקפו נח,
כנו של מחנות בצהריים, דם־לכן,

מ 90 וחיסלו בלבנון פליטים פיות
הכנופיות. אנשי

לבסיסם. בשלום חזרו מטוסינו
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 דורשים הסטודנטים
 בפרשת חקירה
 סרט של הקרנתו

*3א י י1*8ט *
***** ״הארץ״ צופר מאת

ב חקירה ועדת להקים בדרישה
 שעבר השבועי בסוף. הקרנתו פרשת

 בקמ־ ,׳חופשי עפ לחיות הפרט של
 ועד יצא— י**! אוניברסיטת פוס

 - יי. ״— במוסד. הפטודנטים
 הועד, מטעם לעתוגון! בהודעה

 *** פרוש׳ לרקטור גם פנו בי •נמסר
 ״נושא לתעלות בבקשה ג>י8חח ס*

 אנטי בחוג־ס פרצים של פעולתם
 באוניברסיטה״. יג״״נ״יס

 אתמיד אמר לשאלה בתשובה•:
 כל עדיין קיבל שלא

 הנושא מקום, פנל זה. בעניין פניה
 הסינט של הקרובה בישיבה יועלה
 פניה תתקבל ואם הפועל, והועד

.;׳תיבדק.'־; .׳היזר הועדה, להקמת

0 ^>

(ו הרדיו מקלט אל קרבנו השבוע
ר לכנותו ראוי אולי ז פ  שכן הרדיו מ
) הוא קולט משהוא יותר ח י ר ב מ  

ושע ״שירים המישדר את לשמוע
. ים״ ו חשבנו חשוב ר נ מ ו ת  כי ל
ם ושערי בשירי המדובר י ל ש ו ר י  

קל זו ותחת — ודומיו האריות כשער
. קש מיני אוזננו טה ה ב ב ג ו

, יצא שמעז אלא ק ו ת  < והוברר מ
אימפול נוער הוא שלנו שהנוער לנו

, סיבי ס ס ו ת  לאוהביו מניח שאינו ו
 לקיים ומוכנים בקלקלתם שייתפסו

ג ר ה י י .16,־ד את יעבור״ ואל ״
, נשפך ודם א ו ו  מכה יהודי לש
 יכול לא כלום בדבר. ותמה — רעהו

ש אחד אותו היה ו ב כ ש עד יצרו ל
למ ג׳לג׳וליה בקבוצת אוהדיו יתחרו

ם קבוצת כל או סכנין, או של, י ב ר ע  
 (ולוואי ג׳ בליגה השורצות מן אחרית

ן שם) דיו א ש וי
 1 העניין שלצורך עימנו. הצעה ׳וגם

י ייחשבו א נ ו  כ־ למיניהם ישראל ש
ו מצפן, שינוי, רק״ח, הנפש״, ״יפי

 ניתן וכך כשחקני־בדורגל. דומיהם
ע יהיה ר פ י ה  ובכל עת בכל מהם ל

א. ,2 ,1 בשיטת מקום
, לציון ובא ול תתמו והגבעות ג
! אל אל גגנה• ל ט ו ק ה
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