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מיו * בקוסטה־ר־קה ש
 של הקרוב לביקורו העיקרי המניע

 המרכז־ במדינה שמיר, יצחק שר־החוץ,
 ״הידוק אינו קוסמה־ריקה אמריקאית

 אלא והכלכליים״, הדיפלומטיים הקשרים
 צבאיים, בתחומים הסכם על חתימה
 של קציני־הצבא של אימונם זה ובכלל

 נגד בלוחמה בישראל קוסטה־ריקה
פעולות־גרילה.

ט ס אנגי הפל
פויים של

 טייטס״ ״ניו־יורק האמריקאי היומון _
 פעולת בראש שעמד האיש כי פירסם,

 צברה הפליטים במחנות הפלאנגות
 אשר הסי־איי־אי, סוכן הוא ושאתידא

 ומטה לפיקוד בית־והספר את סיים
צה״ל. שד ;

 תת־אלוף ״ם פו כראש עמד כידוע,
 להשתחרר שביקש מיצנע, עסרם \

 שרון אריאל יתפטר לא אם מתפקידו
כשר־הביטחון. מתפקידו
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מדד הוריד בג■! ! ה
 לארצות־הברית שהעביר זר, עיתונאי

 בגין מנחם שראש־הממשלה, כך על ידיעה
בבורסה דאו־ג׳ונם מדד לירידת גרם גורה,

 בירושלים. שמועות ולגל הניו־יורקית, >4
 לענייני־תיקשורת יועצו על עיתונאים עטו בירושלים

 אם לבדוק וביקשו פורת׳ אורי ראש־הממשלה, של
 נפגעו. עליזה׳ אשתו, אולי או ,ראש־הממשלה

ר אחרי ת  שמועת־שווא זו שהיתר. התברר קצר בי
 אחת פעם מקומית טלוויזיה בתחנת שודרה הידיעה

שוב. שודרה לא באישור, זכתה משלא ׳בלבד.
 בקרב לבהלה לגרום הספיק זה בניו־יורק אך

שונים. ברוקתם

גורן דוב המפד״ל
 הממשלה ראש של לדרישתו תסכים לא המפד״ל
 הרב של שתתו את נוספת בתקופת־כהונה להאריך

ראשי. כרב גורן שלמה
 שגורן לפך המפד״ל תסכים זאת לעומת

 תקופה על פתוחות בבחירות להתמודד יופל
 סיכוי כל לו אין כי ברור כאשר נוספת
לזכות.

ד גורן כו לי ל
 שלמה האשכנזי, הראשי שהרב הנמנע מן לא

 רשימה יקים ולא בליכוד, דתית כחטיבה יופיע גורן,
 ברבנות נוספת לכהונה ייבחר לא הוא אם עצמאית

הראשית.
 לרוץ מגורן למנוע מאמץ כל ׳תעשה תנדעת־החרות

אחרת. בתנועה או עצמאית במיסגחת

ם רלי ב נערכים הלי
ת רו חי לב

 מתחילה בליכוד הליברלית כמיפלגה
 האפשרות לקראת שקטה היערכות

 שלא הבאות בבחירות תופיע שהסיפלגה—
הליכוד. ^בסיסגרת

 המיפלגה בצמרת הרווחות ההערכות אחת
 בראש יעמוד לא בגין מנחם שאם היא

 לא הקרובות, בבחירות הליכוד רשימת
 נפרדת. הופעה מפני לסיפלגה מנוס יהיה

 לכל כמעט המשותפת זאת, לעמדה באופוזיציה
שריר. אברהם השר רק נמצא המיפלגה, הנהגת

ת הורביץ חרו ל
העולמית

 ' הודביץ, הרי של במינוי מעוניין ראש־הממשלה
 בשגרירות הסברה כיועץ בתפקידו שנכשל

 משה בארצות־הברית, ישראל שגריר העולמית. תנועת־חרות ראש לתפקיד בוושינגטון,
לארץ. הורביץ את להחזיר לוחץ ארנס,

ח דוייח!המור בוו בסו
 פעולות על הביקורת דו״ח להתפרסם עומד בקרוב

 החולפת. השנה במרוצת היהודית הסוכנות
 כיותר חמורים סימצאים ייכללו בדו״ח

רבים• בתחומים

□ נציג ברלי הלי
ת בוו בסו

 הליברלית במיפלגה תיערך שבועות שלושה בעוד
 בהנהלת למיפלגה המוקצב המקום על ההתמודדות

הסוכנות.
 לשעבר הח״כ הנוכחי, החבר הם המועמדים חמשת

 מרדכי הציוני, הפועל הוועד יו״ר כץ; אברהם
 מזכיר ארליך; שימחה השר על־ידי הנתמך דיין,

 השר על־ידי הנתמך אבן, אריה חברת־התיקשורת,
 ניסן אילת, לפיתוח החברה יו״ר מודעי; יצחק
 אבידן. דב נתניה עיריית ראש וסגן נוימן,

 יהיה שהזוכה היא במיפלגה ההערכה
נוימן. ניסן

ה ב ת מהלוויין כ
 הישראלית הטלוויזיה של החדשות מהדקת
 על הכתבה את מהלוויין לקנות נאלצה

 התעופה בנמל המסלול על שהיו המהומות
כן־גוריון.

 אחרי במקום, היו לא הישראלית הטלוויזיה צוותי
ת, חנן שהכתב  באל־על הסיכסוך את שסיקר עז

 את למלא אמוד שהיה מי לחופשה. יצא מתחילתו,
 לא שפיגלמן, אלישע הכלכלי הדסק ראש מקומו,

 רבה ביקורת יש בטלוויזיה במתרחש. מעורה היד.
 חודש, בת אתכד. מחופשה שחזר שפיגלמן, על

 הממשלה מטעם לשליחות־הסברד, מייד ושיצא
בארצות־הבר״ת.

מסורבי□ מבריחי□
ת לחדו

שמו לאי־פירסום הסיבות אחת
 כסף שהבריחו האנשים של תיהם

יש איש־העסקים באמצעות לשווייץ,
הפו שייכותם היא זילברברג, ראל

ליטית.
 במועצת חבר הוא המבריחים אחד
 מבריח הליכוד. מטעם חשובה עירי׳ה

 בהנהגת שהיה איש־עסקים, הוא אחר
ה קבלן הוא שלישי ומבריח אצ״ל,
לחרות. מקורב

 זילברברג אצל שנתפסה ברשימה
 לאי־פירסומם והלחץ שמות, מה יש

 כמיפלגות מקורות וכסה סכמה מגיע
פוליטיות.

ה ניסן אלי ש חופ ד
 אחרי תשלום, ללא לחופשה יצא ניסן אלי

 לו שיינתן התוכנית התממשה שלא
 בטלוויזיה. מחדקת־החדשות בראש לעמוד

 יוסף רשות־השידדר, מנכ״ל של מועמדם היד. ניסן
 אך סער, טוביה הטלוויזיה, מנהל ושל לפיד,

 לעמוד מוכנים היו לא שהשניים תנאים העמיד הוא
 מדי רבה בעצמאות רוצים אינם הם שכן בהם,

החדשות. למחלקת

ף רנ ק ת ל הרדיו א
 בין שהיו הקשים ביחסים רגיעה חלד. לאחרונה

 נציגי ובין לפיד, יוסף רשות־השידור, מנהל
 הרשות. בהנהלת הממשלה
 החברים שבין הקיצוניים לידי :הסיבה

 שמתוכננת כך על ידיעות הגיעו בהנהלה
 לזו כדומה ברדיו, גם מערכת־טיהורים

 את■ להבטיח כדי בטלוויזיה, שבוצעה
ישראל״. ״קול של צייתנותו

שיתוף־פ<וולה
העישון למען

 חיים לשעבר, שרי־המישפטים שני
 ׳ש, מד תמיר ושמואל מהמערך צדוק

 לובי בעריכת ביניהם פעולה משתפים
 חקיקתו למניעת חברי־הכנסת, בץ
 מפני אזהרה פירסום שיחייב חוק של

 על■ סיגריות, בעישון הטמונה הסכנה
 בארצות־ כמקובל עצמן, החפיסות גבי

במערב. אחרות ובמדינות הברית
 הסיגריות יצרני את מייצג תסיר

 את מייצג צדוק ואילו הישראליים,
הסיגריות. יבואני

ד1 הבימה ג
בר־־־שביט

 לשדר שלא בבקשד. לרדיו פנד. הביסה תיאטרון
 של או שחקנים של תיאטרון תוכנית של הקלטה

 ארי השחקן של לזיכרו שנערך סימפוזיון בימאים.
קוטאי.

 שלמה השחקן התבטא ערב באותו
 מאז מת ״הבימה״ שתיאטרון בר־שבים

 ביום ונקבר השחקנים, קולקטיב פורק
 טען, הוא רובינא. חנה נקברה שבו

 התיאטרץ עד השתלטו שהכימאים
 וכסף, רכוש ללא נותרו כמוהו, והשחקנים,

״הבימה״• וללא
 דויד והבימאי עומר, שמואל התיאטרון, מנכ׳׳ל

 לרדיו ופנו לבירור, בר־שביט את הזמינו לוין
התוכנית משידור להימנע בבקשה

לחצני□ טלפון
ת בו חו בר

 הולך לטלפץ הממתינים שתור למרות
 אלף ם־ססצ יותר יש כיום — וגדל

 סשרד־התיקשורת החלים — ממתינים
 המנויים של מכשירי־הטלפון את להחליף

 המופעלים חדשים, .למכשירים ברחובות
בלחצנים.

 הקרובים, בחודשים יוחלפו ברחובות המכשירים
 המכשירים כל את בהדרגה להחליף היא והכוונה
בארץ.

ף ס ס כ רי סבי מ ל
 השוהים ישראליים, ואנשי־מדע אנשי־אקדמיה

 לאחרונה מוצפים בשגת־שבתון, בארצות־הברית
 הישראליות. הקונסוליות מטעם מפתות ׳בהצעות

 את להסביר מציעים ולסדענים למרצים
 סכומי־כסף תמורת סמשלת־־הליכוד, עמדות
 שעמדותיהם מי גם מהם, רבים גדולים.
 אינם הממשלה, עמדות את נוגדות
הגדול. ;הכספי בפיתוי עומדים

חזית אירגוו■
 שצצו הפרדישראליים סהאירגונים רבים

 של יצירתה פרי הם בארצות־הברית
 המסמנת בוושינגטץ, הישראלית השגרירות

 של בשמם בעיתונות ופירסומים מודעות
אלה. ״אירגונים״

 מי אורן, אורי על־ידי מאורגנת זאת פעילות
 כיום שהוא לוי, דויד שר־השיכון של דוברו שהיה

 של הכלכלית המישלחת של יחסי־הציבור איש
בניו־יורק. ישראל
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