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בוושינגטון. לא־מכבר שביקרה בכירה, ערבית אישיות
 סודית ידיעה האמריקאי מישרד־החוץ מחוגי קיבלה

:מאלפת
 הודיע כמידע, נאמר כף פרם, שימעון

 הוא ייכחד שאם האמריקאיים למדינאים
 יותר הרכה יהיה ישראל, ממשלת כראש ^
 מאשר הפלסטיני, כעניין גם וותרני, גמיש י

רכין. יצחק
 עמדתו כי בוושינגטון פרס מסר מידע, אותו לפי

 ואינה פנים, לצורכי רק נועדה בישראל הניצית
 אם יפעל שעל־פיה האמיתית, עמדתו את משקפת

בשילטון. יהיה

ת ל ה רויטריס הנ
ר בו ח ח ■דיעה ת ב ל סו מ

 קרה זה כיצד לחקור הבטיחה בלונדון רויטר׳ס הנהלת
 מסיבת על מסולפת ידיעה שידרה שהסוכנות
 שלום למען הישראלית המועצה של העיתונאים

 למה גמור בניגוד בתל־אביב. ישראלי־פלסטיני 41
 רויטר׳ס בידיעת נאמר במסיבה, ארוכות שהוסבר

 זו ידיעה ״ציוני״. מיסמך על ״חתם״ אש״ף נציג כאילו
 היא הסוכנויות, שאר כל ידיעות את הקדימה

 על־ידי שהוכחשה והיא העולם, עיתוני ברוב שפורסמה
 ).19—21 עמודים (ראה קאדומי פארוק

 החשד נתעורר כלונדון כירור כעיקבות
 כוונה מתוף כזדון, סולפה הידיעה כי

הבירור. ייערך• כד יעל פרובוקטיבית,

ה דיקן של שמו ט ל קו פ
ב ב ר ת ש ם ה לי לי פ ל

 המחוזי בבית־המישפט להיפתח עומד הבא בשבוע
 החשודים נאשמים, שני של מישפטם בתל־אביב

 אופיו שבשל במישפט, מיסמכים. ובגניבת בפריצה
 בדלתיים ייערך הנאשמים של ומעמדם המיוחד
 פקולטה דיקן של שמו לצוף עלול סגורות,

תל־אביב. באוניברסיטת
 דכית־המייטפט שהוגשו התצהירים כאחד
 מהדמויות שהוא הפרופסור, של שמו מוזכר

 של כמחלוקת, השנויות אף הידועות, ״
 מאחרי שעמד כמי תד־אכיב, אוניברסיטת

 הפורצים. של הפליליים המעשים אהד
 האקדמי הסגל את מסעירה יטככר הפריטה,

 להתפתח עלולה תל־אביב, באוניברסיטת
אקדמאית. שערורייה למדרגת

קר צה״ל ה חו תלונ
ת על או על ה ה ג ר ד ב
 יחידת• חיילי של תלונה עתה בודק צה׳׳ל

 שעל־פיה הארץ, כצפון המשרתים מילואים
 זו כיחידה אנשי־מילואים עשרות הועלו

 את להאריך יהיה שניתן כדי כדרגה,
שלהם. שירות־המילואים

 ובטוראים־ראשונים, בטוראים בעיקר הוא המדובר ן•
 תוך יום. 35 של מילואים לשירות לקוראם שניתן

 מבלי רב־טוראים, לדרת הועלו הם שירות כדי
 סיבה כל וללא פיקוד לתפקידי הכשרה כל שעברו
 לקוראם עתה שניתן זו מלבד נראית־לעין, אחרת

ימי־מילואים. 45 של לשירות
 שרירותי מעשה זהו היחידה אנשי לטענת

 נותרו שלא לכך שגרם קצין־שלישות, של
טוראי. כדרגת חיילים יחידה כאותה עוד

ם לי ר ב די  ימו ■ק■ ה
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 ועידה לערוך עומדת בליכוד הליברלית המיפלגה
 כדי פברואר, חודש של הראשון בשבוע אד־הוק
 המיפלגה מועמדי בחירת צורת בשאלת להכריע

 הליברלית, המיפלגה ועידת• בכנסת. הליכוד לרשימת
 בין להכריע הצליחה לא כשנה, לפני שהתכנסה

 לבין המועמדים של חשאיות לבחירות התביעה
 עתה המועמדים. שיבוץ את שיקבע מרכז קביעת
 מחדש, להתלקח במיפלגה הפנימית המערכה עלולה
 שלה חיפה סניף המיפלגה, של העובדים איגוד כאשר

 בהמשך יתמכו המיפלגה מרכז של ופונקציונרים
המקומות. שירמן שיטת

 שאיפתו סכיכ תיערך העיקרית המערכה
 נשיאות יו״ד ,64ה־ כן כרמן יצחק שד

 ככנסת מקום עכורו לשריין המיפלגה,
 המיפלגה של דור-ההמשך אנשי הכאה.
 את ללעג לשים עלול זה מינוי כי טוענים

ההנהגה. דריענון תכיעתם
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כ להתחיל עומד מישרד־הכריאות
סינ תרופה ככדיקת הקרוכים ימים

 דחולי־סרטן. המיועדת חדשה, תטית,
ה ככית־החרושת מייוצרת התרופה
 העומד ״אכיק״, לתרופות ישראלי
 עד פאטנט הקרוכים כשכועות לרשום
 שהוגדרה התרופה, שד הייצור תהליך

 תהליך■ גם כמהפכנית. מומחים בפי
 מוגדר כ״אביק״ התרופה שד הייצור

 כתחום חכרות־ענק וכמה כמהפכני
 התעניינות מגלות החלו ככר התרופות

 נח■ התרופה ייצור זה. כתהליך-ייצור
 ממדרגה רפואי־טכנולוגי כהישג יטכ

 ופיתוח מחקר אחרי שהושג ראשונה,
 אחת שנה כמשך ״אכיק״ כמעכדות

כידכד.
ל עתה ממתינים ״אכיק״ מדעני

 כדי משרד-הבריאות מומחי שד אישור
 מוג- כקצב התרופה כייצור להתחיל

 חודשיים, לפני יתקכל לא האישור כר.
 הקליניים הניסויים יסתיימו כטרם

כארץ. ככתי-החולים
ש זו, חדישה כתרופה המייוחד

 ככך הוא כסוד, נשמר הכימי הרכבה
 של שונים סוגים לגכי יעילה שהיא
 מסויימים וכמיקרים הסרטן, מחלת
ה התפשטות את לעצור אף עשויה
 מיפעלים שני רק הממארת. מחלה
 התרופה, את כיום מייצרים כעולם

 מדעני להזרקה. כחומר המשווקת
והצ קדימה, אחד צעד צעדו ״אביק״

 גלולה, כצורת התרופה את לייצר ליחו
 קשר ללא ליטול החולה יכול שאותה
כית־החולים. עם יומ-יומי

ל ״אביק״ חכרת עומדת כמו־כן
 תרופה כייצור חודש, כתוך התחיל,
 של מסויימים כסוגים לטיפול חדייטה

 כעזרת מייוצרת זו תרופה סרטן־השד.
ש ידועה, מחכרת־ענק שניקנה ידע

 כארץ ותשווק הערכי לחרם נכנעה
שונה. מיסהר* שם תחת

 ורוקחים, רופאים התרופות, יצרני
ש התרופות שמות את מוסרים אינם
 כ• ולטפל לרפא לנסות נוהגים כהן

 נמכרות אינן אלה תרופות חולי-סרטן.
 מהות ציון תוך אחרות, כתרופות גם,

 היא לכך הסיכה האריזה. על התרופה
ו המישפו׳זה אין רכים כמיקרים כי

 נגוע הוא כי לחולה מגלים הרופא
 למנוע משתדלים כך משום כסרטן.
 מחלתם מהות את יגלו סרטן שחולי

ש התרופות עד פירסומים באמצעות
מקבלים. הם

שטרה ה קציו״מי על  הו
ה ג ר ד ך ־ ב ל ה מ  ב
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ביחידה מחלק־הסמים ראש סלוק, איזידור פקד

 לדרגת הועלה תל־אביב, מחוז במישטרת המרכזית
 מתנהלים שעדיין בשעה וזאת הפגנתי, באופן רב־פקד

 לבירור הועמד סלוק במישטרה. פנימיים בירורים נגדו
 על אחר, קצין־מישטרה נגדו שהעלה חשד בעיקבות
שלא־כדין. עצור שיחדור

 שפורסמו לפני עוד פורסמה כדרגה העלאתו
 צעד זה שהיה נראה נגדו. הבירור תוצאות
 מישטרת מפקדי כי להדגיש, שנועד הפגנתי

 סדוק של בחפותו מאמינים תל-אכיב מחוז
מאחוריו. ומתייצבים
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 בני־נוער אלפים שלושת של בלתי־צפוייה פלישה
 הצעירים, הבא. בחודש להיערך עומדת מבראזיל

 בעבודות־קטיף יועסקו מאורגנות, בקבוצות שיגיעו
 בקיבוצים. אחרות עונתיות ובעבודות בפרדסים

 מכראזיד, צעירים מתנדבים של זה נדיר גל
 כעקבות לארץ יגיע יהודים, כולם שלא

 ככראזיד. לא-מככר שהונהגו תקנות־המטכע
 מי רק לחו״ל לטיול לצאת רשאי אלה, תקנות על־פי

 לאלף השווה סכום המדינה אוצר בקופת שמפקיד
 בעיקבות תמימה. שנה למשך לממשלה כהלוואה דולר,
 צעירים רשאים ישראל, עם שנעשה מייוחד הסדר

 שלהם, בחופשת־הלימודים חקלאיות לעבודות היוצאים
 יכולים, הם הכספי. הפיקדון ללא לישראל לנסוע
 גם לערוך כדי לישראל נסיעתם את לנצל כמובן,

 נהוגה שבה השנה, של זו בעונה באירופה ביקורים
 שתוכנית לכך הסיבה זוהי בבראזיל. חופשת־לימודים

גבוהה. כה בפופולאריות זכתה לישראל הנסיעה
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 דרך, אבני דיין, משה של האוטוביוגראפי סיפרו
 והזוכה בסכומי־עתק, שכר־סופרים כה עד לו שהכניס
 לנחול עלול לאור, יצא שבהן במדינות יחסית בהצלחה
 בארץ. דווקא מסחרי כישלון

 יהפוך דיין שד סיפרו כי ציפו המו״לים
 בהדפסה ככר הזמינו, כך משום רב-מכר.
 נמכרו אדה מתוך עותקים. אלף 50 ראשונה,

 עותקים. אלף 30כ- כה עד
 מיליון 2 עוד להכניס היו שאמורים עותקים, אלף 20

 ירדה הספר כשמכירת במחסנים, נותרו לערך, ל״י
למינימום. עד

ה מעילה ל הי ק ב
הודית רן הי בו ל מ ב

 היהודית בקהילה נתגלתה בכספים גדולה מעילה
 יורד הוא במעילה החשוד שבאוסטרליה. במלבורן
 מגבית על גם אחראי והיה בקהילה, שעבד ישראלי

 באוסטרליה. המאוחדת היהודית והמגבית הקרן־הקיימת
 הפרשה אכל מתפקידו, פוטר האיש

 לפגוע עלול שפירסומה מחשש הושתקה
 אוסטרליה יהודי תרומות כהמשך

השונות. הישראליות למגביות
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 ל■ עשוייה כאנטכה צה״ד פשיטת
 שד הכנסותיו את בעקיפין הגכיר
 עשוי קדאפי קדאפי. מועמד לוב, שליט
ה ההצלחה כשל דווקא נשכר להיות

 המשכה ספד של המסחררת מסחרית
 הספר, המיכצע. את ומהלל צה״ל את

 כידי שנכתב באנטבה״, דקות 00״
ה הספר היה דן, ואורי סטיכנסון כילי

 אור. שראה אנטכה מיכצע עד ראשון
 ממיליון כיותר נמכר הוא כה עד

עותקים.
כ השליטה כעדת כי מסתכר עתה
 ״כאנ* האמריקאית המו״לות הכרת
 היא לאור, הספר את שהוציאה טאם״,
 ״פיאט״, האיטלקית המכוניות חכרת

ש החכרה מניות כמרבית המחזיקה
 ש■ כיוון יהודים. הם מנהליה רוב

 ממניות 10* לאחרונה רכש קדאפי
 כעקיפין ליהנות עשוי הוא ״פיאט״,

 דקות 00״ של הכספיות מההכנסות
באנטבה״.


