
גרעיני פיקוח
 האמריקאי־ להסכם תצטרף לא ישראל
 היא אך גרעיני. נשק לאי־הפצת סובייטי
 אס אלא בפירוש, פך על מלהודיע תימנע

כבד. אמריקאי להץ עליה יופעל פן

 ערובד. הבלתי־גרעיניות למדינות מעניק אינו ההסכם
גרעינית. סחיטה או אטומית התקפה מפני כלשהי
 את הקובע הסעיף בהספב הסר שעה לפי

 איך ברור לא גס פך משום הפיקוח. סידרי
 מצריים לידי תגיע שלא למשל, יובטה,
פינית. גרעינית פצצה
 ישראל בין חריפה למחלוקת להביא עשוי הדבר

לארצות־הברית.

מיבצע־רחמיס
 31ב־ המסתיים הנוכחי, שיבת־ד,פליטים מיבצע תום עם

 הדין״: משורת ״לפנים במיבצע־רחמים, יוחל באוגוסט,
משפחות. איחוד מיבצע

 לגופה ישראל שלטונות ידונו זה במיבצע
 כל של לעניינה אישית, פנייה כל של

ומשפחה. משפחה
 ויאפשר ספטמבר חודש כל במשך יימשך זה מיבצע

פליטים. מאות מכמה יותר לא של ארצה שיבתם
 לעומת יסתכם, הנוכחי, פליט, מיבצע

חוזרים. אלף 19מ* יותר כלא זאת,

בסוכנות ריב
 הריאורגניזציה מן מאושרת אינה המפד״ל

היהודית. הסוכנות של
 שלוש במשך תוכננה עתה הנהוגה חלוקת־התפקידים

שונות. ועדות של אישורן ועברה שלמות, שנים
 טוענים הפעלתה, אחרי משנה פחות עתה,
הבכי עסקניה את מקפחת היא כי הדתיים

בסוכנות. רים
 אריה הסוכנות, מיו״ר המפלגה צמרת דרשה לכן

הריאורגניזציה. את לבטל פינקוס,
 כריאורגניזציה דווקא שראה פינקום,

סירב. - בסוכנות פעולתו של גולת־הבותדת
 החוצה לפרוץ עשוי הוא אבל בסוד, עדיין נשמר הריב

ולהחמיר.
 את להקפיא :המפד״ל של דרישת־כיניים
 הציוני הקונגרס לכינוס עד הריאורגניזציה

הבא.
 כי ידיעה מתוך פינקום, דהה זאת גם

המפד״ל. ללהץ ייכנעו הקונגרס עסקני

 אזרחים כמה
במלחמה? והרגז

במל המשוער, האזרחיים ההרוגים אומדן
היותר. לכל 200 :ששת־הימים חמת

 ירושלים, הפגזת בעת נהרגו ישראלים 15 הפירוט:
 של שונים בחלקים האוויר, מן בהפצצות נהרגו ושמונה
הארץ.

 ברחו עת אזרחים, 50כ־ נהרגו הערבי בצד
 הגדה של הראשיים ככבישים במכוניותיהם

נהרגו ובסביבותיה כירושלים והרצועה;

בסכ ; 19 - בשכם ; 30 - כטולכרם ; 25
.15 - בקלקיליה ;16 - לטרון כות

 שבעה: — בבית־לחם :10 נהרגו — עזה ברצועת
שניים. — בג׳נין

 מרתח האמריקאית העיתונאית לדעת
 המינג־ אדנסט של אשתו שהיתה מי גלהורן,

 היו לא אלה, מיספרים אספה ואשר ווי
ובסיני. ברמת־הגולן אזרחיות אבירות

 פרס שמעז!
לממשלה ״כנס
 מפא״י־רפ״י איחוד של הראשונה התוצאה

 מתאים לייצוג רפ״י מצד דרישה תהיה
בממשלה.

 שרים שלושה לעומת אחד, שר רק לרפ״י יש כיום
 בכנסת רפ״י שסיעת למרות — אחדות־העבודה של

אחדות־העבודה. של הח״כים ממיספר אחד בח״כ גדולה
 רפ״י, מטעם שר, לכהונת השני המועמד

פרם. שמעון הוא
 שיימצא חדש בתפקיד אולי — לממשלה צירופו

לגח״ל. יפריע לא — למענו
 שמגיעים למרות שרים, שני רק יש לגח״ל

 נוטה היא אין אך חמישה, לפחות לה
תיקים. לדרוש או ייצוגה, את להרחיב
 רק שייכת שהיא הטענה על לשמור ברצונה הסיבה:

לקואליציה. לא אך הלאומי, לליכוד

השלד חלוקת
 האיהור במפלגת השלל מחדש יחולק כך

 אחדות■ מפא״י, על־ידי שתוקם החדשה,
ורפ״י: העבודה

לאחדות־העבו־ יומון של מסטאטוס יעבור למרחב 6
 ימשיך דבר החדשה. המפלגה ביטאון של לסטאטוס דה

ההסתדרות. עתון להיות
 ישתמשו כך, לשם עיוני. פתב־עת יוקם •

 שבועון־רפ״י, חדשי", ,,מבט •טל כצוותות
המערך. ביטאון ״אות", ושל
 מורחבת לישכת־דוברות יקימו המפלגות שלוש •

 תעסוק היא הזרמים. שלושת נציגי אליה יצורפו אחידה.
 רושם לעורר בעיקר תשתדל וביחסי־ציבור, בחומר־שוטף

המפלגה. בתוך אחיד קוד של
 יבוצעו העיקריים האישיים השינויים •

 וה־ ההסתדרותיים המפלגתיים, במייטורים
סוכנותיים.

 יהולו לא זאת, לעומת בממשלה, •
רכים. שינויים

 מזכירים. של מטרויקה תורכב המפלגה מזכירות
 שני מאיר. גולדה בהתחלה, תהיה, הבכירה המזכירה

 אחדות־העבודה על־ידי נקבעו טרם מזכירי־המישנה
ורפ״י.
 מפלגת יהיה האחידה המפלגה שם •

 העבודה 'מפלגת או הישראלית העבודה
המאוחדת.

 שפירא
באיחוד רוצה

קדח מאמצים יגרור העבודה מחנה איחוד
 שפירא, משה חיים שר־הפנים, מצד תניים
ופאג״י. ישראל אגודת המפד״ל, את לאחד

 תוכנית־החנק את שפירא יחדש האיחוד, יבוצע אם
 הבחירות לפני החסימה אחוז את להעלות שלו: הישנה
 המפלגות של ייצוגן את למנוע השביעית, לכנסת

בבית. הקטנות

־ ספיר
תר1י פזפזלארי

 ליותר הופך ספיר, פינחס האוצר, שר
פופולארי. ויותר
 השר. של קרנו מאוד ירדה האחרונה, השנה משך
 העבודה אחדות מפא״י, לאיחוד יוזמתו עקב עכשיו,
 לדמות ספיר שוב הפך — פרי שנשאה — ורפ״י

הציבור. על מקובלת
קרנו. יותר עוד תעלה האיחוד ביצוע עם

״אל־על״ על המאבק
 רהבים, בחוגים הרווחת לדיעה כניגוד
 יהיה מי ברור לא עדיין המדינה, בצמרת

על". ״אל של המנכ״ל תפקיד כעל
 כמועמד זה כהקשר הוזכר •בשמו האי״ט,

 כזאת הצעה שום עדיין קיבל לא טבעי,
שר־התחבורה. מצד

 מבקש כרמל, משה שר־התחבורה, כי חשש קיים
 אחדות־העבודה. לאנשי בחברה עמדות־המפתח את למסור
 אשר המפלגה, של הוותיק העסקן — בן־אהרון יצחק
העצ הפוליטיות מיוזמותיו כתוצאה ג׳וב ללא נשאר

 על האמיתי הבום להיות שעומד כמי הוזכר — מאיות
החברה.

״שמשנך
ננטשיה את מגייסת

 של הכדורגל קבוצת של מיוחד שליח
 יצא תל־אכיב, ״שמשון" התימנים, כרם

 מנת על כסודי-סודות, לקופנהגן השבוע
 (״קיש") משה כוכבה, את לקבוצה להחזיר
במפתיע. שבועיים, לפני מהארץ שירד רומנו,

 בכרם. שאול״ ״פונדק בעל שאול, יוסף הוא השליח
 חמורת — לרומנו להציע יפוי־כוח עימו נושא שאול
 בכרם. טוטו־כדורגל כסוכן מקום־עבודה — ארצה שובו

פרטית. מכונית וכן
 להינצל מאמצים ״שמשון" עושה בינתיים

 נטישת נוכח מוחלטת, התפוררות מפני
לשו להחזיר ביאוש, מנסה, היא כוכביה:

 את וגם כהן שמעון את גם הקבוצה רות
כארצות־הברית. הנמצאים מדר, יאיר

 המיקצוענית, האמריקאית בליגה המשחק כהן, שמעון
רומנו. את קודם שיחזירו בכך לחזור הסכמתו את היתנה

 נראות כך
לירות אלף 25

חשיש, סוליות 250 או קילו, 50 אלה בחשיש.------
 במכונית מסוכנת, כנופית־סמים אצל השבוע שנתגלו
 תל־אביבה. העתיקה העיר מן שנסעה
אחר המתחקים מיוחדים, לתפקידים המחלקה אנשי

 דרך עובר אשר מצריים, לבין הגדה בין סחר־הסמים
 אח ותפשו — גדול מישלוח על ידיעות קיבלו ישראל,
 סוחרי- שני עם שהתחבר ירושלים, תושב וגר, מרדכי
 הצעיר ואחד )45( אלחרסי מוחמד מבית־לחם, חשיש

).29( יסמעיל
שנת ביותר הגדול מישלוח־החשיש זהו
כישראל. אי־פעם, פש,

 אמריקאי עוד
תל־אביב ל״מכבי״

 מכבי־תל־אביב של הכדורסל קבוצת
אמרי כדורסלן עוד לשורותיה לצרף עומדת

שם. וידוע שיעור־קומה בעל קאי
 כנראה. יגיע הוא אך — בסוד נשמר עדיין שמו
 שוחרר אשר — בדודי טל עם יחד הקרובים, בימים

 בשורות לשחק ושב בארצות־הברית הצבאי מהשירות
תל־אביב. מכבי

 צורף כרודי של עזיבתו שלאחר מכיוון
 למכבי-תל-אכיב, אחר אמריקאי כדורסלן

 ממנו, להיפטר מכבי עסקני עתה מנסים
 מצב למנוע וכך אהרת, לקבוצה ולמכרו

 אמריקאיים כדורסלנים שלושה ישחקו בו
ישראל. אלופת של הראשונה כהמישיה


