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מאלמוג■

 אלמוגי יוסף של לכהונתו שנה שמלאה קודם עוד
 אכזבה מובעת היהודית, הסוכנות הנהלת כיו״ר

 תפקידו. את ממלא הוא ישבו האופן מן כללית
 וציוניים יהודיים בחוגים גם היא מאלמוגי האכזבה
 בארץ. מיסלגתו בחוגי וגם בחו״ל,

 אדה את איכזכ שהוא החש עצמו. אלמוגי
 את כאחרונה הביע תיקוות, בו שתלו
 כסוכנות, מחלקת־העלייה עד לוותר רצונו

 כניהודה. ושנכשל לידיו לקח שאותה
 באחרונה אלמוגי החליט דימויו את לשפר במטרה
 אלכוהוליים. משקאות משתיית לחדול לנסות

 את .להעזיכ נם אלמוגי החליט כינתיים
 ״דבר״ של המדיני סופרו אשד, ׳חגי

 פדי חודשים מיספר לפני שגויים לשעכר,
 ליחסי־ציכור כיועץ דאלמוגי לשמש

 משותפת ישפה למצוא הצליח ולא כסוכנות
עימו.

ו ס ח  !?■תקפה □,מ
ת עד ר מ ה צ ד בו ע ה

 רובם־ככולם העבודה, מיפלגת של דור־ההמשך אנשי
 שבועות, כמה מזה מתכננים ״לשילוב״ חוג פעילי

 הוותיקה. המיפלגה צמרת על מיתקפה־רבתי בחשאי,
 יהושע הישרים כלפי בעיקר מכוונת המיתקפה
 עופר אברהם גלילי, ישראל ברעם, משה רבינוביץ,

 מקומותיהם את לפנות מהם לתבוע ותכליתה ואחרים,
 במיפלגה. הצעירה המישמרת לאנשי

 על כי הוא התוקפים של העיקרי הטיעון
 למיפלגת צפוייה האחרונות הפרשיות רקע

 הקרוכות, ככחירות ככרה מפלה העכורה
 וכי הנוכחית, הצמרת תעמוד כראשה אם

הצמרת. את לרענן יש כך משום

 כח״כ מכהנת ארכלי, שושנה רעייתו,
 קדנציה ככך שתמשיך לוודאי וקרוכ

נוספת.
 אחד לתחרות. יועמדו המקומות ששלושת נראה

 אחדות־העבודה ותיק של בנו הוא לתפקיד המועמדים
בנקובר. יוסף

ה ■ה צפו■ ר ע  ס
סגישרדיייסחוץ

 כקרום תהיה מישרד-החוץ עוכדי לוועד
 שר־־החוץ נגד למאכק לצאת נוספת סיכה

 שלפחות יתכרר כאשר המישרד, וצמרת
 מועמד מוצע כחו״ל, אחד ככיר לתפקיד

מישרד־החוץ. עובדי עם נמנה שאינו

■ש וד ור ג
שיך ף ממ קו ת ל

 (מיל.) האדון! שד האמיתית המטרה
 צו-עיכוב-יציאה ככקשו גונן, (״גורודיש״)

 המפורסמת הצרפתית העיתונאית נגד
את לגדות אותה לאלץ היא אדיה, יוזט

ס קו ג מכסי
ר סינגפו מתעניינות ו
כייכפירי׳

מפר הישראלית התעשייה-האווירית
 עמודים על־פני מודעות־ענק סמת

הבינ המיקצועית• בעיתונות שלמים
 למכירה מציעה היא שכהן לאומית,

 1 מתוצרת הקרב־הפצצה מטוס את
מתוא■ במודעה ״.2 ״כפיר ישראל

פיו כצורה הכפיר של תכונותיו רות 6
 המושלמים ״הנישואין :נוסח טית,

 מתכונותיו כאחת ועוצמה.״ צורה כין
 הנוחות מוצגת המטוס שד המעולות

 שכתא-הטייס. המירכית '
נו כי חו״ל בעיתוני פורסם בינתיים

 כרכישת מתעניינות אוסטריה על סף
וסינגפור. מכסיקו גם המטוס

מקור־המידע״שלה.
על אמר דיין משה כי בשעתו, פירסמה, אליה

בנובמ 5ה- השבוע, השישי ביום
 אחר־הצהריים, 2.00 בשעה בר,

 1תל ״מוגרבי׳׳, כקולנוע תיערך
הסרט של מייוחדת הצגה אביב,

א משי אנשי כל
ה כתום ווטרגייט. כפרשת הדן

כמקום ייערך הצגה

סמבי רון
 החופשית, העיתונות תפקיד על

ו העיתונות״ באמצעות ״שפיטה
כהנחיית העיתונאי, המוסר

אבנו־־■ אור■
ובהשתתפות

ב ה ח״ די באר■ ■די
ד>13י<ל

ה דייר נ י רן ד ו ג
ד לקומונ־קצ־ה המכון <מ  ש

 העבריח> האוניברסיטה
״ד ן עו ו מנ י א נ רו כ י ז

ס מו קינן ע
 כדיון. להשתתף יוזמן הקהל

 משעה הקולנוע כקופת כרטיסים
יום. כאותו כצהריים 12.30

ל ש ג של חד
פ ת פי ת 1 טרו■ ה ה ר שט ב

 שעבר בשבוע חתפטר גיצב־מישנד. בדרגת קצין
 זזמפכ״ל של לחצים אחרי ורק ישראל, ממישטרת

 המדובר החלטתו. את !מחדש לשקול הבטיח
 כמה לפני עד שהיה מי דורון, עמיר בניצב־מישנה

 מחוז מישטרת ישל ענף־המיבצעים ראש שבועות
תל־אביב.

 מועמד עצמו את ראה דורון ניצכ-מישנה
 אחרי אך המחוז, מפקד סגן לתפקיד

 שהיה <מי כראלי בנימין שניצב-מישנה
 את קיבל מרחכ-הירקון) מפקד קודם־דכן

 התפטרותו. על הודיע המינוי,
 מחוז מישטרת את עוזבים אחרים רבים קצינים

 בימים עזבו המחוז של בענף־התביעות תל־אביב.
 וקצין־התביעות זיו־אב אהרון המפקח האחרונים

המישטרה. של לשעבר דובר של בנו נש, זאב
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ת ב א ר הגא כ ה
 עומד הוא כי כהנא, מאיד הרב של הצהרתו
 עצמאית סיעה בתוכה להקים למפד״ל, להצטרף

 היתה, מבפנים המיפלגה מנהיגות על ולהתמודד
 מדי. מוקדמת הנראה, ככל

 ההחלטה מתגבשת המפד״ל ראשי כקרב
 כהנא הרב של הצטרפותו את לאשר שלא

 שיינתן הנימוק המיפלגה. לשורות
 כהנא הרב שהביע הריעות לסירוב:

 חסידיו, ושל שלו הפעולה ושיטות כעכר,
 עקרונות עם אחד כקנה עולים אינם

המפד״ל.

ל ק3מא  אחה״ע וציגי ע
ח כז ר מ ה ה־ ד ע בוו

 חטיבת מועמדי על בקרוב צפוי רציני מאבק
 לתפקידי העבודה, במיפלגת לשעבר אחדות־העבודה

 יש כיזם ההסתדרות. של הוועדה־המרכזת חברי
 וושצ׳ינח, יהושע בוועדה: נציגים שלושה לחטיבה

 ועדה אלמוזלינו נתן לגימלאות, רישמית שיצא
גילן.

 גילן עדה התפנה. וושצ׳ינה של מקומו
 ואילו הנראה. ככל ותוחלף איכזכה,

 הכאה בקדנציה לכהן מכקש אלמוזלינו
שכן מעטים לכך שסיכוייו אלא ככנסת,

 על בראש״ כדוד לו לתת צריכים ש״היו גורודיש
 מיתקני־הנפט את ביום־הכיפורים, הפעיל, שלא

 מיתקנים אולם תעלת־סואץ. פני את להצית שנועדו
 מיתקני־ היו שכולם מאחר אגדה, בחזקת היו אלה
 גמצב־פעולה. הם אף היו שלא שניים מילבד דמי,

 דו״ח־מודיעין שהוכיח כפי המצרים, גם ידעו כך על
 הרצוג. חיים על־ידי ושפורסם צה״ל בידי שנפל

 הדרום, פיקוד את לידיו שקיבל שאחרי טוען גורודיש
המיתקנים. את לשקם הספיק לא ,1973 בקיץ

ה ל עו פ ף־ תו שראלי שי  י
ה עס ר הגי ה ח־ טווו ל שי

ת ישל רי ב ה ת־ צו ר א
 הקונסוליות בין מלא תיאום קיים כי הסתבר באחרונה

 שילטונות־ההגירה לבין בארצות־הברית הישראליות
האמריקאיים.

 בחו״ל השוהה אזרח כל מחייב הישראלי החוק
 בקונסוליה להירשם חודשים, מכמה יותר של תקופה

 את שם ולעדכן למקום־מגוריו, הקרובה הישראלית
קצוב. זמן מדי כתובתו

 הקונסוליות נוהגות כארצות־הכרית
 הכתובות את להעכיר הישראליות
 שם השוהים הישראלים של המעודכנות

 מסייעת ככך לשילטונות־ההגירה.
 ששהותם ישראלים לאתר הקונסוליה

חוקית. אינה בארצות-הכרית

 פורסמה )2043( שבוע לפני הזה העולם בגליון
 מיכאל ב. ישל סאטירית רשימה ״2—3״ במדור

 דונביץ. לנתן המתייחסת *שלו,״ הסוד ״זה בשם
 במר לפגוע כווגה כל היתה לא כי להבהיר ברצוננו
 לו נגרמה ואם גזענות, לו לייחס או דוגביץ

 המערכת הנ״ל, הרשימה פירסום על־ידי אי־געימות
כך. על מצטערת

אלי שר ארגן י  מ
 למען ועד■□
ו׳ הימין ו פו ד ה
מסתו אמיר אהרון והמו״ל המשורר

הק למען ופועל באפריקה, עתה בב
 כימין לתמיכה ציבוריים ועדים מת

כלבנון. הנוצרי
 מסיוע נהנה אמיר כי מאמינים רכים

בעקי ופועל הישראלי, מישרד-החוץ
 . כשמו. פין

 והוא ה״כנענים״, מראשוני היה אמיר
 החידקל מן עברית כאימפריה דוגל

ה זו, תורה על-פי הים*התיכץ. עד
ש כלבנון, והנוצרים כישראל עברים

 לאומה שייכים הכנענים, צאצאי הם
 קיומה את שוללים הכנענים אחת.

 העם ושל כיכלל, הערכית האומה של
 שוללים שהם כשם כפרט, הפלסטיני

היהודי. העם של קיומו את

►
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