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 המחבלים צמד של בישראל החשאי מעצרם על הגילוי
 שנעצרו רויטר, ותומאס שולץ בריגיטה הגרמניים,

 פלסטינים, פידאיון עם יחד בקניה, משנה יותר לפני
 הוטסו אל־על, במטוס פיגוע פעולת שתיכננו בעת

 , את לסכן עלול — במעצר מאז ומוחזקים לארץ
 שמידט. הלמוט הקאנצלר של ממשלתו
 שהגישה הרישמית המחאה למרות

 לא שכביכול על לישראל, בון ממשלת
 הנתינים שני של מעצרם על לה הודיעה

 הבינלאומי, החוק שמחייב כפי הגרמנים,
 את שחקרו גרמנים עיתונאים טוענים

 הרישמית הגרמנית המחאה כי הפרשה,
 פירפומים צפויים מפוברקת. היתה

 החשאיים שהשירותים כך על שיצביעו
 שולץ של מעצרם על ידעו הגרמניים

 פעולה ושיתפו רב, זמן לפני עוד ורויטר
 חשאיותו. על כשמירה ישראל עם

 המסעירות שערוריות־הציתות עם יחד זו, פרשה
 לסכן עלולה המערבית, גרמניה את באחרונה

להתפטרותה. לגרום אף ואולי גרמניה ממשלת את

ת זע□ ע תנו ת ב רו ח ה
ידיין על

 דיין. משה על זועמים החרות תנועת אנשי
 כסופו שהעדיף כעובדה אינה הסיכה

 העבודה, במיפלגת להישאר דבר של
 בגין, מנחם ח״כ את שניצל בכך אלא

 הלקוייה, בריאותו למרות חרות, מנהיג
שלו. הפרטיים התרגילים לצורכי

שופטים ■נקטו ה
עיצומים

 להצטרף עלולים בתל־אביב בבתי־המישפט השופטים
 בתגובה הישראלי, במשק העיצומים נוקטי למעגל

 והמחבת״ הזילזול ״יחם בפיהם שמכונה מה על
 בקשר הממשלתיים הגורמים כלפיהם שמגלים

 שכרם. תנאי לשיפור לתביעותיהם
 להפסיק השופטים מתכוננים השאר כין
 במועצות ההתנדבותית פעילותם את

 ההצעה הועלתה בן וממשלתיות. ציבוריות
 מינויים לקבל יסרבו שהשופטים

 התשיעית. לכנסת כוועדות־־הבחירות
 יז״ר של התנהגותו על השופטים זועמים בעיקר
 שהוא בטענה קרגמן, ישראל ח״כ הכספים, ועדת
 שעות על-פי רק שכרם רמת את לקבוע נוטה

 השעות מן מתעלם אך בבתי־המישפט, עבודתם
 בהכנת בבתיהם, השופטים שמשקיעים הרבות

לדיונים. התיקים

 הזה״ ״העולם מערבת
 חברה, של בצערו משתתפת

עמידרור, בנימין
אביו עליו במות
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למישפחה. תנחומים

עיחוואים
 עורכים כתבים, עיתונאים, בתריסר
 היומיים העיתונים של ומו״לים

 לחקירה הוזמנו וסוכנויות־הידיעות,
 בתל־אכיב. הירקון מרחב כמישטרת

 פתחה המישטרה בי נמסר לנחקרים
 הרמטכ״ל, תביעת על־פי תיקי־חקירה נגדם

 כיזיץ על גור, (״מוטה״) מרדכי רב־אלוף
צבאי. כית־דין

 בית־הדיו לביזיון העיתונאים גרמו החשד על־פי
 חמישה לפני שדן המרכז, פיקוד של הצבאי

 שנאשמו חיילים שישה של במישפטם חודשים
 הוציא בית־המישפט .4 בכלא בחברם בהתעללות

 העדים שני של שמותיהם לגבי צו־איסור־פירסום
 פורסמו זאת למרות ההתעללות. במישפט המרכזיים
 דבר — העדים אחד של וזהותו שמו בעיתונים
 צו של הפרה צה״ל, שילטונות לטענת המהווה,

בית־המישפט־הצבאי.
 שצד זאת, לעומת טוענים, העיתונאים

 אחד לגבי רק התייחס איסור־הפירסום
 ובי ההתעללות, קורבן שהיה העדים,
על־ידם. בוגדה זו החלטה
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 לקבוצות גכיע־אירופה גמר מישחק
 השבוע שייערך בכדורסל, אלופות
 ישראל אלופת תתמודד ושבו בבלגרד

 איטליה, אלופת נגד תל־אכיב מכבי
 לשם ינוצל וארזה, מוכילג׳ירג׳י

 עקיפה תעמולת־כחירות החדרת
 הישראלית, הטלוויזיה באמצעות

 בשידור בולו המישחק את שתשדר
ישיר.

 גמיש■ הישראלים הצופים אלפי כין
 שונות, מיפלגות תומכי גם יהיו חק

 מיפי־ של כרזות־פירסומת שיניפו
 שלח פלאטו סמי המיליונר לגותיהם.

 שתנסה מייוחדת מישלחת לבלגרד
 אנשים — תשלום תמורת — לגיס

 כ- תמיכה כרזות ביציעים שיניפו
פלאטו.
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 מדינות־ בכל הנפוץ אפרי?:, דן התוניסי השבועון
 אליאב. לובה ח״כ עם ענק ראיון פירסם ערב,

 המוקדש מייוחד מוסף במיסגרת מתפרסם הראיון
 בחוברת שהוגש הישראליודפלסטינית, לבעייה

חוברת. בתוך
 עיתונאים על־ידי שנערך ה,3לו עם הראיון
 שמונה על־פני משתרע בפאריס, ערכים

 עם ״ישראלי נ הכותרת תחת עמודים,
פתוח.״ לב

 הבעיות את השאר, בין לובה, מסביר בראיון
ישראל. וקיום הציונות של המייוחדות
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 הסברה של מרוכז במסע פתחה ישראל ממשלת
 בארצות־ החיים הישראלים לרבבות מגמתית
 הוועדה יו״ר ועכשיו קונסול שהיה מי הברית.
 בתקציב — מתכנן פז, אלי הישראלים, להחזרת

 — ל״י מיליוני של ובהוצאה ברורים אינם שמקורותיו
 בעיברית המשדרות הרדיו תחנות 16ב־ ״הסברה

 מהן באחת בראיון שאמד כפי בארצוודהברית,״
 חומר־ של מישלוח רשימת ״הרכבת שעבר, בשבוע
 כאן.״ המתגוררים מהישראלים אחד לכל בכתב הסברה

 התעמולה של מסך־הערפל מאחרי
 מחו״ל ישראלים ל״החזרת״ הממשלתית

 פשוטה: אמת מסתתרת למולדתם,
 תעסוקה מחפשת היהודית הסוכנות
 וקנדה כארצות־הכרית שהייתם להצדקת

 מיפלגתיים. שליחים עשרות של
 יהודי מקרב לעלייה מועמדים כהיעדר

המיפלגות שליחי ״מוסכים״ התפוצות,

 הנמושות״, ״נפולת של בהחזרתה לטיפול
 שלאור מצה״ל״, ו״משתמטים ״עריקים״
חוזרים״. ״ישראלים הפכו החדשה המציאות
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 ואקדמאים אינטלקטואלים של קבוצה
 נגד בפומבי לצאת עומדת בפאריס יהודים

 הפקולטה דיקן של האקדמאית פעילותו
 תל־אכיב, באוניברסיטת לאמנויות
 לזר. משה הפרופסור

 והמומחח המרצה יתייצב הקבוצה בראש
 מרצה כיום שהוא באצ׳ו, קאמילו לתיאטרון

פאריסאית. באוניברסיטה
 הידועים אנשי־המיקצוע בין בשעתו, היה, באצ׳ו

 דון (ביניהם לזר של הפקולטה את לעזוב שנאלצו
 ספקות שהעלו ברנו), ויאן קטהוסון הלן ריצ׳רדסון,

 וליכולתו לזר של האקדמאיים לכישוריו ביחס
 לאמנויות. הפקולטה בראש לעמוד

 במטרה לארץ, באחרונה הגיע באצ׳ו קאמילו
 שתישא מייוחדת חוברת פירסום לצורך חומר לרכז

 תוצא אשר לזר,״ הפרופסור ״הרפתקאות השם את
 כישוריו על החולקים האקדמאים על־ידי לאור

 הקבוצה מתכננת השאר בין לזר. של האקדמאיים
 ובארצות־ בשווייץ בצרפת, שונים לגורמים לפנות

 לזר של פעולתו צורת על להעמידם כדי הברית,
תל־אביב. של באוניברסיטה

ם די ג חו ת מ ק עו ה  ד
ם3 שר יווה ד ד □י

 נגד למחות עומדת שונים מחוגים אמנים קבוצת
 ליונה לעיצוב ישראל פרם את להעניק ההחלטה

 במוזיאון־ישראל. מודרנית לאמנות האוצר פישר,
 שהחליטה הוועדה הרכב עד היא המחאה
 המוחים, לטענת הפרס. את לו להעניק
 כפישר תלויים הוועדה מחברי שלושה
 שלהם: הקאריירה בקידום

 פישר על־ידי נבחר דנציגר, יצחק פרופסור הפסל
 בדנמרק. במוזיאון שנערכה בתערוכה להשתתף

 הובטחה ארמן, מרדכי הצייר השני, לחבר־הוועדה
 במוזיאון־ גדולה תערוכת־יחיד קצר זמן לפני

 דורה האדריכלית השלישית, תברת־הוועדה ישראל.
 תפקידו, במיסגרת בפישר, היא גם תלוייה גת,

במוזיאון. לתיכנון נוספים פרוייקטים בקבלת

ח □ד?■ ד  הו
ת בו ק עי ה ב ב ח ס

 והתייחסה )2064( הזה בהעולס שפורסמה כתבה
 בהתאחדות־ בוועדת־השחייה הכספים לביזבוז
 טלקי יוסף המאמן של להדחתו גרמה לספורט,

 ועדת־השחייה. של המיקצועית הוועדה מן
 התכנסה הכתבה פירסום אחרי בלבד יומיים

 המאמן. של הדחתו על והחליטה ועדת־השחייה,
 בידיעות קבוע טור בעל הוא טלקי שיוסף העובדה

 שהוא לחשוב, לוועדת־השחייה גרמה אחרונות
 המליצה עוד הזה. בהעולס הכתבה את כתב כאילו

המחוננים. סגל מאימון טלקי את להדיח ועדת־השחייה

ג


