קנדי ,תינתן הוראה לכל אנשי־ר,ציבור הישראליים לא
להיפגש עם רולו.

געה שהותם בפאריס נהגו בל המיהם־מי
לשוחח עם רולו ,יוצא מצריים ,הנחשב ל
סמכות ממדרגה ראשונה על הנעשה במר
חב .לאחרונה ריאיין רולו אה השר משה
כרמל ואה שגריר ישראל כוואשינגטון,
רב-אלוף יצחק רכין.

ת ט ק י ף

ושוב — גישושי־שלום
השבוע יצא לעמאן ,ומשם ימשיך כנראה לקאהיר,
שר־ההגנה לשעבר של ירדן ,אנוור נוסייבה.

החלטה בעניין
תובנית-אלוו
הממשלה מהקרבה להחלטה חיובית על
תובנית-אלון ,שעיקרה  :להציע לחוביין
לקבל בחזרה אה כל הגדה המערבית ,כלי
שום שינויי־גבול ,המורה מסירת רצועה
לאורו הירדן למדינת-ישראל.

העוקץ בהחלטה :על אותו חלק של ההצעה שנוגע
לסיפוח ביקעת־הירדן תתקבל החלטה; אך הממשלה
לא תקבל שום החלטה רישמית הנוגעת לעתיד יתר
שיטחי־הגדה.

ככד האפשר לגח״ל להמשיך ולשכה ב
ממשלה  -דכר שלא היה אפשרי לו קיב
לה הממשלה החלטה כבר עהה להחזיר
אה יהר השטחים לירדן.

יחד עם זד ,סוכם שלא להתחיל בהתנחלות בביקעת־
הירדן עד שיושג ההסכם עם חוסיין.

אם־כי נסיעתו היא ״לרגל עסקים פר
טיים ",ייתכן כי ייצא לבדוק אה ה
נעשה כחצרו של חוסיין ,ולשכנע אה
עמיתיו הפלסטיניים השוהים בקאהיר -
בי ישכנעו אה עבד־אל־נאצר לשבה ליד
שולחן דיוני-השלום.

מימוו דרום־אפרילואי
למרבז החופשי
סיעה ״המרכז החופשי״ שואפת-הפיפוח
גילתה מקור חדש למימץ :דרום־אפריקה
הפאשיסטיה.
מזה כמה שבועות שוהים שני ראשי־הסיעה ,ח״כ
שמואל תמיר ואליעזר שוסטק ,בדרום־אפריקה ,כדי
לאסוף כספים ממקורות הקרובים לשילטון.
לפני כן הקים שוסטק בארץ ליגה לידידות ישראל—
דרום־אפריקה ,שמטרתה המוצהרת היא להביא לשינוי

האגרדאים יתאחדו
קרוב לוזדאי שאגודת־ישראל ופועלי־אגודת־ישראל
יתאחדו .כבר הוקמה ועדה משותפת כדי לקדם אח
האיחוד במלוא הדחיפות ולהחליט על עתיד העיתונים
הנפרדים ,הרכוש ובעיות דומות.

שבוע עבודה של
חמישה ימים — בבדה
הנסיון הראשון להנהיג כישראל שבוע־
עבודה של חמישה ימים בלבד ייעשה ,כנר
אה ,במיפעלי-ההעשייה האווירית בלוד.
במיפעלים אלה ,המכונים גם מיפעלי־הבדק ,עובדים
כיום אלפי עובדים .בחמשת ימי עבודתם בשבוע יעבדו
עובדי התעשייה האווירית שעה וחצי יותר ליום ,ויזכו
לחופשת סוף־שבוע ארוכה שתיכלול יום שישי ושבת.

החודש ייצא בנראה לאור בגדה המע
רבית עיתון חדש בשפה הערבית.

בין אלה נמצאים ,כמובן ,כל המהנגדים
לעמדתו העיקביה של רבין נגד סיפוח ה
שטחים ובעד הסדר-שלום בחסות האמרי
קאים.

העיתון יוצא־לאור על־ידי חוגים הדוגלים בשלום
ובשיתוף עם ישראל ,ובהקמתה של מדינה פלסטינית,
בנפרד מירדן.

בזמן ביקורו של רבין בישראל היו בינו לבין אבא
אבן חילופי־דברים חריפים .הרקע לסיכסוך :הגדרת סמ
כויות השגריר.

איש ירושלים המיזרחית
והו?! לשוו הרע

התקפת מנע —
ספיר במיקום אשבול ;

לראשונה תוגש תביעת־דיבר ,לפי חוק לשון הרע על־
ידי תושב ירושלים המיזרחית ד,מסופחת.

כחדרי־חדרים של מפא״י במע״י מתגבש
עהה רעיון :להחליף בהקדם האפשרי אה
לוי אשבול כפינחם ספיר.

בעיקבות כתבודההתקפה שהופיעה ביומון הפאריסאי
לה ממד ,ובר .קשר — לדברי מישרד־החוץ הישראלי
— העיתונאי היהודי אריק רולו את ישראל ברצח בובי

עתה הובטח לדה־שליט שיכהן כבוס בילעדי במישרד.
סרט פיקאנטי :הפקיד היחידי שלא היה מוכן להתפטר,
צוריאל ,היה המועמד לרשת את ממי.

עיתרו בערבית בגדה

מצד אחד קיימת נטייה חזקה לצרף את רבין ל־
רשימודד•,מועמדים של מע״י לכנסת הבאה ,עם סיכויים
לכהונת־שר בממשלה הבאה — ומצד שני סבורים רבים
בצמרת־השילטון ,כי לא הצליח כשגריר.

חרם ישראלי
על ארי?! רולו

כשהגיע דבר-המרד לאוזניו של לוי אש
כול ,הוא קרא אליו אה שר־ההיירות ,ביקש
מקול לעכב אה סילוקו של ממי.

הנהלה מיפעלי התעשייה האווירית מת
בוננת להנהיג שבוע-עבודה מקוצר זה כבר
הקייץ ,ונראה שקעיקבותיה ילבו גם מיפ־
עלים תעשייתיים גדולים אחרים.

נראה פי יצחיק רבין לא יחזיק מעמד
כשגריר כוואשינגטון יוהד מאשר כמשך
שנה וחצי בסך הכל ,עד קייץ .1969

הם מקווים כי חסידיהם של משה דיין,
יגאל אלון ואבא אבן יסכימו לכהונה ספיר,
למשך קאדנציה אחה  -הן כדי להזיז אה
אשבול כשקט ,והן כדי למנוע אה הצורך
כהכרעה מיידית ביניהם על הירושה.

רק מרד פנימי של כל הפקידות הבכירה במישרד־
התיירות ,שאיימה להתפטר אף היא ,מנע את סילוקו
של מאיר ),ממי״( דד,־שליט על־ידי השר משה קול.

גורם חשוב :פחד פועלי אגודת־ישראל
מפני אחוז-חסימה גבוה.

רביו ברושינגטרו -
ר?! עד הבחירות

הוגי רעיון זה מאמינים ,כי לוי אשכול אינו יכול
להמשיך בכהונתו ,וכי במוקדם או במאוחר תקום
תנועה ציבורית גדולה ,בכל רחבי־המדינה ,להדחתו .הם
חוששים ,כי אם ינסר ,אשכול עד הרגע האחרון להח
זיק מעמד ,יבוא במקומו משה דיין — כפי שבא דיין
לכהונת שר־ו־,ביטחוןי ,מפני שהסכמת אשכול למסור
את התפקיד ליגאל אלון באה מאוחר מדי.
למרות שפינחס ספיר עצמו אינו עושה דבר בכיוון
זה ,מאמינים בעלי הרעיון כי הוא המועמד הסביר
היחידי היכול לרשת מייד את מקומו של אשכול בלי
זעזועים.

מרד פנימי מנע
התפטרות דה־שליט

ה ו ז ח ־י ר

נוו ר ה

קו ממשלת־ישראל ,התומכת כיום במאבק מדינות אפ
ריקה השחורה נגד הדרום הגזעני .הממשלה הפאשיס־
טית של דרום־אפריקה מעוניינת בשינוי כזה ,כדי
להוכיח כי היהודים תומכים בה וכדי לצאת מן הבי
דוד המדיני בעולם.

המפלגות הפאשיסטיות ככל העולם ,ובכ
לל זה כגרמניה ,תומכות בדרום־אפריקה.
גם יהודים רבים כדרום־אפריקה מעוניינים
בשינוי עמדה-ישראל ,כדי להקל לעצמם
אה החיים במישטר הלבן ,דבר העשוי
לעזור להמיר-שוסטק באיסוף כספים.

נשלו בתערובת צה״ל
מספר הפתעות על צר,״ל יתגלו ב־ 6באוגוסט ,כאשר
תיפתח ביריד הנזיזרח בתל־אביב תערוכת־הענק של
צה״ל.

התערוכה ,כה יוצגו כין השאר על הקר
קע גם מטוסי מידאז /מיג  ,21סקייהוק
על חימושו המלא ומיסטר תזכה ,לפי הה
זיה מוקדמת ,למיליון מבקרים לפחות.

המגיש :העיתונאי הפלסטיני הידוע ,נא-
צר־א־דין אל-נאשאשיכי ,אשר הותקף על־
ידי עיתון־מפ״ם בערבית ,״אל־מירצאד.״
העיתון כבר הספיק להתנצל ,אך התנצלות
זו לא השביעה את רצונו ,והשבוע הופיעה
כתבה דומה בעיתון הערכי של רק״ח ,״אל•
איתיחאד.״

רוטשילד יפרוש
מקיסריה ז
הבארון אדמונד דה-רוטשילד ,מי שהש
קיע מיליוני לירות כפיתוח העיר קיסריה
ועתיקותיה ,עומד לעזוב את המקום כהרי■
אף ,ולמשוך ידו מכל העסקים הרכים הש
ייכים לו בקיסריה.
ד,בארון הוא ,בין השאר ,בעל אדמות רבות בקי
סריה ,בעל־מלון במקום ,שותף במלון סמדר ,ובעל
מועדון־הגולף ,מסעדת סטרטון והדיסקוטק שעל שפת־
הים.
השבוע הגיע ארצה מיכתבו ,בו מאיים הבארון כי
אם לא תיפרץ דרך־גישה מהכביש החדש תל־אביב—
חיפה לקיסריה — יפרוש.
הכביש החדש הוא אוטוסטרדה המיועדת לנסיעה
מהירה .כדי להקל על הנסיעה ,לא תהיה אף כניסה
ויציאה אליו בדרך .ד,בארון טוען ,כי העובדה שלא
תהיה פנייה בכביש החדש לקיסריה תהרוס את העיר
על מוקדי התיירות והבילוי שלה.

