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לסי! ישראלי מסר
 שר־החוץ בפאריס: דיפלומטיים בחוגים שמוטה

 לשם הביא העממית, בסין המבקר ליבריה, של
מישראל. מסר

 שתי של שרי־החוץ כי הודיעה הסינית סוכנות־הידיעות
נאפגאגיסתאו*. הצודק ב״מאבק תמיכה הביעו המדינות.

המדליף? מי
 הבכיר״, הישראלי ״הפקיד של דבריו על זועם שמיר יצחק

 קישרי בעגיץ טיימס, בניו־יורק השבת ביום שצוטט
ישראל־איראן.

 המדליה בי סבורים הממשלה ראש בלישכת
 אך בעבר, או בהווה מישרד-החוץ, מעובדי הוא

 מבין שמות דווקא מזכירים במישרד־החוץ
מישרד־ראש־הממשלה. עובדי

□?1זר □1כתב גורש!1
 כיצד אלה בימים דנים ביותר בכירים ממשלתיים בחוגים
 הזרים, הכתבים על גם תקנות־הצנזורה את לאכוף

לעיתוני־חוץ. מישראל המדווחים
 כתבים על עונשים להטיל האפשרות נשקלת

גירוש. של עונש כולל עברייני־צנזורה,

במצוקה מס״11□ 11״סנד
 לעמוד מצליח אינו טייטס סנדיי הלונדוני השבועון

 על האמת כל את לגלות שבועיים, מלפני בהבטחתו,
 וענונו. מרדכי של ארצה הבאתו נסיבות
 למקורות בבהילות השבוע פנו השבועון אנשי

דבר. לגלות הצליחו לא אך בארץ׳

לבגין שזר רייסר
 של מהנח־ על זועמים שרון אריאל של אוהדיו

 למסע- אחראי זה מחנה לטענתם, לוי. דויד
שרון. נגד בגין בנימץ הד״ר של האישי הצלב
 של בראשותו החרות, תנועת של אגף־האירגון הסיבה:

 בסניפי בגין של מסעו את שאירגן הוא רייסר, מיכה הח״כ
 על־ידי בררר־כלל, מאורגנות כאלה הרצאות המיפלגה.

 הודעתו מילוא. רוני סגן־השר של בראשותו אגף־ההסברה.
 את לשכר עוזרת אינה ממחנה־־לוי, פורש הוא כי רייסר, של

הסערת
 גוברת בבגץ, בעבר שנעזר במחנדדשמיד, גם

צעדיו. על הביקורת

לומד הבא הצנזור
תיקשורת

 אחרי הצבאי, הצנזור לתפקיד המועמד הקצין
 ברגע לומד שני, יצחק תת־אלוך של פרישתו

 לעיתונות במגמה תל־אביב, באוניברסיטת
רוזנפלד. שלום עומד שבראשה ולתיקשורת,

 עדיין אסור מחיל־המודיעין, אלוף־מישנה הקצין. של שמו
בפירסום.

של חדשה מיפלגה
מפ״ם? פורשי

האמיתית המטרה כי החשש גובר מפ״ם בחוגי

 מארגני דורי, ולטיד ותד מוהמד ורב של
 חדשה, מיפלגה להקים היא לרומניה, הנסיעה
והיהודי־־מיזרהי. הערבי לציבור בעיקר שתפנה

 ורק״ח, זו קבוצה בץ שיתוף־הפעולה החוגים, אותם לדעת
 הבחירות שלקראת כר על מרמז לרומנית בדרך שבלט

חד״ש. רק׳׳ח, של לחזית החדשה המיפלגה תצטרף

ארד לצד ירושלים
 על ללחוץ מתארגן בירושלים מיפלגת־העבודה סניף

ארד נאווה של במינויה שיתמוך בתביעה פרס, שימעון

 מתלוננים אין
נהגים סל

 כיצד ויסביר לציבור, הדרכה במסע יפתח מישרד־התחבורה
 של עדותו החוק, לפי עבריין־תנועה. על להתלונן ניתן

 בבית• נהג של להרשעתו ומספיקה קבילה היא אזרח
המישפט.

 ולוא לבית־המישפט הוגשה לא מעולם כה, עד
נהג־עבריין. על אזרח של אחת תלונה

כסגנית־שר.

 תוקף חיל־האזויר
עתודאים

 להישאר מהנדסים־עתודאים לשכנע המנסה חיל־האוויר,
 התחייבו הם שלגביהם השנתיים אחרי גם בשרות־הקבע

גירוש חדש: מסוג באמצעי־לחץ באחרונה נוקט מראש,
מהחיל

 בשלושת נשלח, סרבן־התנדבות־לקבע
 לחיל-התותהנים, לשרותו, האחרונים החודשים

 אותו המכשירה חילית׳׳, עובר.השלמה הוא שם
כקציו־תותחנים. במילואים לשמש

 הזמינו □1האיראג
דגלים גם

 הגישו האיראנייס שהגנרלים בעוד
 כלי־ של רשימות ולאמריקאיים לישראלים

 בממשלת־ אחרות מחלקות דרשו נשק,
 דיגלי — דגלים של דחופה אספקה טהראן

ודיגלי־ישראל. ארצות־הברית
 שוטף, באופן לאיראן המגיעים הדגלים,
 בהתכנסויות לטיקסי־שריסה משמשים
ודתיות. פוליטיות

האי בשם שפעלו אירופיים, סוחרים
 המבוקשת האספקה את מצאו ראנים,
 תל- מיתסרות בכמה הכחול־לבן מהסוג

 הם הכוכבים־והססים דיגלי את אביביות.
 בארצות־הברית, ישירות להזמין נאלצו

 איכות בעל היה בארץ להם שהוצע מה כי
ירודה.

לירידים חדש מנב״ר
 הבא המנב׳׳ל יהיה ״49 בן ברנר, יצחק

בתל־אביב. הירידים״ של.מרכז
 מועמדים. 130 התיצבו בו, זכה שבתר העירוני, למיכח

 בינואר. ב־ז לתפקידו ייכנס הוא
 הובא מהמרכז, וסילוקו בר־גרא יעקב של הסתבכותו אחרי
 ־ שהוא ח, סדר. במקום לעשות זמני, כמנכ׳׳ל ח, נחום לשם

 ומרכז עתידים — עירוניות חברות שתי עוד של מנכ״ל
 בתר את ידריך — בהדר־יוסף הלאומי הספורט
הקרוב. החודש במשך החדש בתפקידו

 שוקלים: בבית־ברל
ממוחשבת אוניברסיטה

 צוות־חשיבה הקים בית־ברל, מנכ״ל הראל, אחרת ח״כ
 ממוחשבת. אוניברסיטה להקמת רעיון לבדיקת
 מידע מרכז ב״בית־ברל״ יוקם הרעיון, על־סי

 בעלי להתחבר יוכלו שאליו אוניברסיטאי,
 בעזרתו ללמוד בארץ, אישיים מחשבים
 רבעיה תוארים. ולקבל אקדמיים בקורסים
 התוכנות, הכנת היא המרכז בהקמת העיקרית
 גדולה. השקעה הדורשת

רז. משה איש־המחשבים הוא הרעיון בעל

נפשית תומך .המשקם״
 ברמת־גן, בסניפה השנת במשך הפעילה המשקם חברת

 פיגור מבעיות הסובלים מעובדיה לאותם קבוצתית פעילות
 עובדת בהדרכת שהופעל הפרוייקט, מטרת תפש.

בתנאי״לחץ. התמודדות לשפר וסטודנטיות: סוציאלית

בכנסת כפת! מבטיח
 נפתח כבר האדמו״רים ובחצרות פרגוד׳־הישיבות מאחורי
 הבאות, בבחירות ש׳ס רשימת הרכב על המאבק

 יוסף, ויעקב פרץ יצחק אחרי השלישי, המקום על
 חורי. ושושן הצעיר דרעי אריה מתמודדים

 מטעם באר־שבע עיריית מועצת הבר חורי,
 תוניסיה, מיוצאי רב של ובנו אגודת-ישראל

 בח״כים שלא עדתו: את בכבוד לייצג מבטיח
 בנוסח שחורים הלבושים ש״ם, של הנוכחיים

 ייבחר, אם לכנסת, יבוא הוא ישיבות־ליטא,
בכפתן. לבוש
 זה בשלב נראים ברשימה להיכלל זוהר אורי של סיכוייו

קלושים.

 בדרך הרפורמיים
לתיק

 של התחזקותם מפני דאגה שוררת הדתיות במיפלגות
 הציוניים. במוסדות הרפורמיים

 בארצות־ ייערכו רבות, שנים מזה לראשונה שנה, חצי בעוד
 התחלקה כה עד הציוני. לקונגרס ממש של בחירות הברית

 בין מוקדמים הסכמים על־פי האמריקאית עוגת־הייצוג
הוותיקות. הסיפלגות

 רצינית בצורה ינגסו שהרסורמיים צפוי עתה
 אלא מנוס יהיה ולא המיפלגות, כל של בכוחן

הציונית. בהנהלה אחד תיק לפחות להם להעניק

 ימנית־קיצמית תעמולה
המאוחר בקיבוץ

 לאור להוציא עומדת המאוחד הקיבוץ הוצאת
 ימימה״, .מימים סיטרם, ג׳ואן של סיפרה את

 באופן המוכיח ימני־קיצוני פפר־תעמולה
קיים. אינו הפלסטיני שהעם ״מדעי״

 בקהילה וגיחוך זעם ושעורר תהומית, בורות המבטא הספר,
 של כלי־תעמולה הוא בישראל, וגם העולם, ברחבי המדעית

 הוא גדולות. בכמויות על־ידו והופץ הקיצוני, הציוני הימין
המאוחד. הקיבוץ לקופת גם הון להכניס עשוי

רקטזסקום־לייזר
ישראלי

 רקטוסקופ-לייזר, מכשירי של ראשון מישלוח־ייצוא
 לארצות־ באחרונה יצא במערכת־העיכול, גידולים להסרת
 כבר תעשיות־לייזר, המכשיר, את המייצרת החברה הברית.
לבריטניה. שני, מישלוח מכינה

 לשריר: הרבנים
לרגל! אלינו עלה

 השבוע דרשו הראשיים הרבנים שני
 שריר, אברהם משר-המישפטים, במפגיע

באוז להשמיע כדי מייד, אצלם להתייצב
 של הסגרתו נגד הנחרצת עמדתם את ניו

לצרפת. נקש ויליאם הרוצח

 □״1״האמקורדצ
בכיס פוגעת

 בכיסו לפגוע החליט בחיפה הרבני בית־הדין
 מהופעה אותו ופסל עורך-דין, של ובפרנסתו

לבג״ץ. עתירתו על כעונש לפניו,
 העונש את הטיל אוריד. הרב בראשות כית־הדין, של הרכב

 שבה — לבג״ץ שבעתירה מפני גרובר, זיו עורך־הדץ על
 והורו בנה את ממנה לקחו שהרבנים אשה גרובר ייצג

 של ״בית־דין אותם: כינה הוא — לאביו אותו למסור
סדום״. של וביודדץ האינקוויזיציה

מכזגית
קינאה משררת

 צמודה. מכונית קיבל פרס, שימעון של יועצו נוביק, נמרוד
ממורמרים. דומה, בהטבה זכו שלא האחרים, היועצים

5 גזיט,; גיורא כעריכת


