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במשרד־החוץ מיפנה
ת

 ■ משה של התפטרותו
 השפעתה קץ את המן
זה. משרד עד איר

 ממשרד־ההוץ, ניתך
גולדה של הישירה

 בין ששררה המתיחות מן כתוצאה באה ההתפטרות
 על ממונה שהיה ביתן, לבין רפאל גדעון המנכ״ל
4 ארצות־הברית. מחלקת
 טען לגולדה, ביותר המקורבים האנשים אחד ביתן,

 מוטעות. היו רפאל ושל אבן אבא של הערכותיהם כי
 אך מאיר, גולדה של תמיכתה את לגייס ביקש הוא

והתפטר. נכנע לבסוף
 מן ולא אחת, שנה של לחופשה בקרוב ייצא הוא

 גולדה תנסה חופשתו כדי תוך כי הנמנע
 ראש־המנד משרד מנב״ל מינוי לו להבטיח

המ הרצוג, יעקב ד״ר של במקומו שלה,
אשכול. לוי מימי עוד זה כתפקיד כהן

 מישיבות הדלפות
הממשלה

 ההדלפות. בבעיית הממשלה תעסוק שוב
 תובן כאשר לאחרונה, החמירה זו כעייה
ל הממשלה מחדרי הגיע כלכליים דיונים

העיתונים. מערכות
 חיים־משה שר־הפנים הביע זה נושא על בדיון
 את להעניש שאי־אפשר מכיוון כי הדיעה, את שפירא
המפר העיתונאים את להעניש כדאי הוזתיקים, השרים

ההדלפות. את סמים

 נלחם גאנדי
השלום״ ב״שיר

 הכריז זאבי, (״גאנדי״) רחבעם המרכז, פיקוד אלוף
 בו הנח״ל, פיקוד להקת של השלום שיר על מלחמה

 את בזמנו החזיר גאנדי דפיטיטטי. שיר רואה הוא
 מפני לנח״ל השנה 20 לעצרת התרבות להיכל ההזמנה

 שיר את זה במופע תשיר הנח״ל להקת כי שידע
 יתיר לא כי הנח״ל למפקד הודיע אחר־כך השלום.
המרכז. פיקוד בתחום השיר את לשיר הנח״ל ללהקת
שב בגילגל הנח״ל היאחזות עליית בחג שבוע, לפני

ש אחרי רק לטכס לבוא גאנדי הסכים הירדן, עמק
השיר. את שם לשיר לא התחייבה הנח״ל להקת

 ב״היכל להתקיים עומד הבא כחודש
 להקות ♦טל פפטיבאל כתל־אכיב התרבות"
 ללהקת יתיר לא כי הודיע גאנדי צבאיות.

 להקת אם כפסטיבאל להופיע המרכז פיקוד
השלום". ,,שיר את בו תשיר הנה״ל

 ויעקב רוזנבלום יאיר של השלום שיר עלה בינתיים
של הפיזמונים במיצעדי הראשון למקום רוטבליט

צה״ל. וגלי שידורי־ישראל

 הרכבת של פיתוח עבודות להפסיק תביעה הדתיים
בשבתות.

כמ פסי־הכרזל את מחליפים אלה בימים
 הפסים וחיפה. תל־אכיב בין הייטנה סילה

המפחית מיוחד מחומר מורכבים החדיטים

 לזכר האזכרה
תתבטל — אשכול

 לוי של לפטירתו שנה במלאות הממלכתית האזכרה
תתבטל. המנוח, אשכול

 זו אזכרה לקיים הצעה הועלתה באשד
אש מרים האלמנה התנגדה הבא, כחודש

 כמלאות שנערכה באזכרה הנימוק: בול.
 השתתפו ראש־הממשלה, לפטירת שלושים

מעט. מתי דק
 על זכרונות ספר כתיבת עתה משלימה אשכול מרים

 בבת־אחת יופיע הספר ראש־הממשלה. עם שנותיה שש
 יהיה אשכול, לפטירת השני ביום־השנה שפות, בשמונה
 בעצמה. אשכול מרים ראתה שאותן עובדות על מבוסס

ידוע. אנגלי מו״ל עם הסכם על חתמה כבר היא

ה גלגלי היריד כשעת שנוצר הרעש את
 את לבצע ניתן שלא מאחר כפסים. רבכת

מבוצ נוסעות, שהרכבות שעה העבודות
בשבתות. העבודות מרבית עות

 ה־ הנהלת בפני דתיים עובדים התלוננו לאחרונה
 ידרשו הדתיים כי ונראה זה, שבת חילול על מפד״ל

בשבתות. העבודה את להפסיק

 משאיות מזמיני
יבואנים הופכים

 מק משאיות את לישראל המיבאת אלקון חברת
 המחייבת החושה להוראה פתרון מצאה הנודעות,
 מזמינים שהם הסחורה משווי 50ס,/ להפקיד יבואנים
להכניס המשאיות מזמיני על הטילה החברה — מחו״ל

 הגרמנית המהפכה
בגין של

גר עם לדבר סירוב שנות 25 אחרי
 את שעבר בשבוע בנץ מנחם לחץ מני,
כישראל. הגרמני השגריר של ידו

גול שערבה בקבלת-סנים אירע הדבר
 להציג כדי הזרים, לשגדירים מאיר דה

בממ החדשים השרים את כפניהם
שלתה.
 היו הנוכחים ושאר משרד-החוץ אנשי
 בגין דכי טעות, זאת היתה כי בטוחים

לוחץ. הוא מי של ידו את כלל ידע לא
 השגריר כף. זה אץ כי מסתבר עתה
 בפגי הגרמני השגריר את הציג הבלגי

 מי עם היטב ידע וכגץ מלא, כפה בגין
מדבר. הוא

השג עם ארוכות שוחח זאת למרות
 היותו מימי זכרונותיו על כעיקר ריר,

 בוורקוטה. סובייטי כמחנה-ריכוז אסיר
 אותה הרוסית, בשפה התנהלה השיחה

במוסקבה. כיהן כאשר השגריר למד
 לגבי עמדתו את שינה בגין כי נראה
 לאור גרמניה, עם הרשמיים היחסים

ש מכאן המדינה. של הביטחוני המצב
 להצביע וייצמן לעזר ההיתר מתן גם

כב היה לא בבץ אבן אבא ביקור כעד
רגעית. סטייה חינת

הפקדון. את בעצמם
ה שרוכשי העובדה את ניצלה החכרה
 קרדיט" ״מכתבי לפתיחת הסכימו משאיות
 המשאיות. הזמנת כשעת שמב, על בבנקים

 משאיות מזמיני הופכים מכך כתוצאה
 כשהם כביכול, עצמאיים ליבואנים ״מק"

 אלץ 50כ־ לאוצר מכיסם להיטלייט נאלצים
משאית. כל עכור ל״י

זה. נוהג נגד למחות עומדים המשאיות בעלי

 כחולים מיספרים יחליפו
הממשלה במכוניות

 להתחיל עומד הממשלתי הרכב מינהל
המ - הכחולים הזיהוי מיספרי כהחלפת

 זיהוי כמיספרי — ממשלתי רכב ציינים
הפרטיות. המכוניות לכל כמו כתומים,

הממ מכוניות במרבית יוחלפו הכחולים המיספרים
השרים. מכוניות מלבד שלה,

 משערים אולם ההחלפה, סיבת נודעה טרם
 שלא הרצון הוא לכך הפיכות אהת כי

כל משכר כתקופת הציבור עיני את לנקר
 הנוסעות ממשלתיות מכוניות כמראה כלי,

פרטיות. בנסיעות

 ארנון מרדכי
למשרד־ההסברה

 קוואליציוני ריב צפוי
ישראל רכבת בגלל

 קואליציוני ריב יפרוץ הקרוב בעתיד כי הנמנע מן לא
יעלו כאשר הקואליציה, שותפי שאר לבין הדתיים בין

 בראשות עצמאי משרד־הסברה יקום אם
 מרדכי כנראה יקבל גלילי, ישראל השר

 הממשלה, כמזכיר המכהן ארנון, (מייק)
הכללי. המנהל תפקיד את

 דן יכנס העצמאי המשרד הקמת שעקב מקווה גלילי
 בתפקיד וישמש לכנסת במערך 61ה־ המועמד רוזוליו,
סגן־שר.
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