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 עזה רצועת
עיתונאים בפגי נסגרה

 צעדים שורה לאחרונה נקטו הביטחון שילטונות
 הכניסה את עיתונות וצלמי מעיתונאים למנוע המיועדים
עוצ וארז בנחל־עוז במחסומי־הביקורת לעזה. החופשית

 המימשל למשרדי8 אותם מובילים העיתונאים, את רים
 מובלים הם בקשתם, את שם שמאשרים ובמידה הצבאי
למחסום. מייד ומוחזרים לצלם רוצים הם אות־ למקום

 היומיים העיתונים שי הקבועים הכתבים
קולק ,,עונש אלה בצעדים רואים בעזה

הצילומים בשל ישראל, עיתונאי על טיבי"

 מפא״י תצטרך ולרפ״י, העבודה לאחדות
 את לקיים בדי לעצמה, שרים 7 לתבוע
בסיעתה. הרוב
 3 למפד״ל שרים, 6 לגח״ל יגיעו מפתח אותו לפי
 אחד, שר על תוזתר- שגח״ל הנמנע, מן לא .1 ול״ע

בגין. למנחם ראש־ממשלה סגן של מעמד חמורת

 למינוי התגובות
כשר רפאל

 שר יהיה לא רפאל שיצחק לוודאי, קרוב
או מתגבשת רפאל נגד הכאה. בממשלה
 הוא כי הטוענת שלו, במפלגתו פוזיציה
 בהן בבחירות, מפלגתו לכישלון אחראי

מטה-הכחירות. כראש כיהן
 מנדטים כשני המפד״ל הפסידה המפלגה, הערכת לפי

 המטר״ של דכושלת פעולתו באשמה השנייה, בישראל
 ואחד האינטליגנציה, בחוגי מנדטים שני שהרוזיחה בעוד
הערבים. בקרב

ערבים עבודת תוגבל

בהתפטרות מאיימת גולדה
 להמליץ מוכנה אני בעיניך, מוצא־חן לא זה ״אם

 להרכיב התפקיד את עליך שיטיל המדינה נשיא בפני
 ראש־ הטיחה אלה חריפות מילים — הממשלה!״ את

 שר־הלוליטה סגנה, של בפניו מאיר, גולדה הממשלה,
 שנערכה מצומצמת בהתייעצות אירע הדבר אלון. יגאל
גולדה. של בביתה האחרון השישי ביום

בחו המתגבשת דיעה אלון יגאל ייצג ישיבה באותה
 גח״ל שיתוף נגד העבודה במפלגת והולכים גדלים גים

 דעתם את שרים ארבעה לפחות הביעו כה עד בממשלה.
 אלון יגאל אבן, אבא ספיר, פינחס — גח״ל שיתוף נגד

גלילי. וישראל
 גח״ל של נוכחותה כי למסקנה, הגיעו אלה שרים

 שגולדה עוד מה דיין, משה של ידיו את תחזק בממשלה
ש הקולקטיבית״, ״הענישה סביב במשבר לדיין נכנעה

שעבר. בשבוע פרץ
 שנודע שעה לשיאה הגיעה לגולדה הגוברת ההתנגדות

 החוג־הרעיוני־ מרכז אלמוג, לצבי הורה שר־החוץ כי
 חמישי ליום החוג את לכנס העבודה במפלגת המרכזי
 זה, בחוג הליכוד״. ״ממשןת בנושא דיון לצורך הקרוב,

יונה היה העבודה, מפלגת של האצולה משתתפת בו

 ישראל בן־אהרון, ואילו המנחה להיות צריך כסה
 כשאבן הפותחים, להיות -צריכים היו וצדוק ישעיהו
המסכם. תפקיד את לעצמו משאיר
בהש פקודה, יצאה לכנס ההזמנות שנשלחו אחרי

 בקרב התסיסה התגברה שעה אותה לבטלו. גולדה, ראת
 גח״ל שיתוף נגד המערך וצעירי הקיבוצים איחוד צעירי

בהת איימה שגולדה כך לידי הגיעו הדברים בממשלה.
 השני יום עד במגעים להמשיך לבסוף הסכימה פטרות,

 במפלג־ ההדוריס את לישר אז עד תצליח לא אם הבא.
 זח ביום לנשיא תגיש היא הקואליציה, שותפי ובין תה
המיועדת. הממשלה מרכיבת מתפקיד התפטרותה את

 העבודה למרכז גולדה תבוא כזה, מצב ייווצר אס
 חוגים הממשלה. להרכבת שנית מנדט לקבל ותבקש

 היא הנוכחי במצב כי מאמינים אינם העבודה במפלגת
גח״ל. עם ממשלה להרכיב רוב תקבל

 הע״ הסיבה היא העבודה בתוך לגולדה האופוזיציה
 רבין יצחק את לשתף כך על עומדת שגולדה. קרית

 דיין משה את באמצעותו לנטרל כדי הבאר, בממשלה
שלה. הצרות״ ״עושי אלון, ויגאל

 פירסם מי
 ביקור את
? שר-הביטתוו סגו

האמ שר־הביטחון סגן של ביקורו בפירסום אשם מי
מאיר? גולדה אצל ריקאי
 ראש־ סביב החוגים את עתה המטרידה השאלה זוהי

 בכל פורסם אך סודי, להיות נועד הביקור הממשלה.
והרדיו. העיתונות

 פיר־ של מקורו כי העלתה קצרה חקירה
 עצמו, ראש-הממשלה במשרד - זה פוס

 מובן הביקור. על רשמית הודעה •טפירסם
 הודעה לגנוז איש של דעתו על עלה שלא

כזאת. רשמית
 כזאת הודעה שיצאה קרה איך לברר מנסים עתה

 עם ולמוסכם לרצונה גמור בניגוד גולדה, של ממשרדה
האורח.

 סיפקה ״ישראל
לארה״ב

״21מיג־ מטוסי 4
 סופקו "21״מיג־ מדגם מטוסי־קרב ארבעה

 שילטונות על־ידי האמריקאי לחיל־האוויר
 בבסיס ניסויים עתה עוברים והם צה״ל,

מוע ביטאון טוען כך — בקליפורניה אתארדס
רביו. פלאג הגרמני התעופה דון

 ארבעת נתפסו רדמן, האנס המאמר, בעל לטענת
 ארצות־ לידי והועברו ששת־הימים במלחמת ד,מיגים
הנש הניסויים, תוצאות לטיסה. כשיר במצב הברית
 מטוסי־ תעשיית לגבי השפעה בעלי יהיו בסוד, מרים
האמריקאיים. הקרב

 לשים כלשהי מערבית -מדינה אף הצליחה לא כידוע,
 פרט — לטיסה וכשיר שלם נזיג־זב על היום עד יד

 ברית״ של העיקרי מטום־ד,יירוט הוא 21 המיג־ לישראל.
ברית־וארשה. ומדינות המועצות

פי של הזה״ ב״העולם בשעתו שפורסמו
בעזה. הבתים צוץ

 שרים 23
הבאה בממשלה

 תכלול הבאה הממשלה כי מאוד, ייתכן
 בממשלה מאשר יותר אחד שר - שרים 23

למפ״ם, שרים 2 שהובטחו מכיוון הנוכחית.

האבו במחצבות
המח כל על חמור פיקוח להטיל עומדת המשטרה

 את להגביל יתנסה ערבים, פועלים המעסיקות צבות
 הסתננות למנוע בדי במחצבות, הערבים הפועלים עבודת

לאירגוני־הטרור. סלעים, לפיצוץ המיועדים חומרי־נפץ
שב שהתברר אחרי יינקטו אלה צעדים

 ערכיים הבלנים השתמשו מיקרים כמה
 שהיה ישראלי בחומר־נפץ הכלה למטרות

למחצבות. מיועד

נגד חקירה
לתרבות המרכז עובדי

 כמה נגד חקירה עתה עורכים ההסתדרות מוסדות
-ההסתדרות. של לתרבות המרכז מעובדי

 נטדו כי השורים אלה בכירים עובדים
 כתוקר עבודה סיפקו להם מאמנים, אחוזים
ההסתדרותי. מעמדם


