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 מאיר גולדה
מתנצלת

 ניסתה מפ״ם, מנהיגי עם לאחרונה שניהלה בשיחה
 הקשה הרושם את לתקן מאיר, גולדה ראש־הממשלה,

 אבן, אבא עם שלה האחרונה בהתנגשות שהשאירה
 להצבעה להעמיד שדרשה בעת לאירופה, נסיעתו לפני
הש כך ועל־ידי מדינית, במיתקפה לפתוח הצעתו את

במיעוט. אותו אירה
 הס־ חזן ויעקב יערי מאיר עם בשיחתה

 שלא אבן על התרעמה כי גולדה כירה
 הצעתו את שהביא לפני עימה התייעץ
 אפילו שלדבריה, דבר, הממשלה, למליאת

לעצמו. מרשה אינו דיין משה
 מפ״ם ראשי את לשכנע גולדה ניסתה הזדמנות באותה

ולמפלגתה. הפועלים לתנועת בגישתה שינוי כל חל שלא

נעלם לאו
י דייו משה

 ונעלב בימעט דיין, משה שר־הכיטהון,
ה מהאופק האחרונים השבועות בשלושת

 הופיע לא הוא האחרונים כשבועות ציבורי.
 מיהו בשאלת להצבעה מלבד ככנסת, כלל

 דיין שכן לגביו, רגיל שאינו דבר יהודי,
לע כדי לפחות ככנסת להופיע בעבר נהג
לו. שהוצגו שאילתות על סדיר כאופן נות
 ביטל כמעט ופגישותיו הפומביות הופעותיו את גם

 נמצא הוא כי נודע, שר־הביטחון של ממקורביו לגמרי.
 לחוש החל ומאז רגלו את שבר מאז גופני במשבר

 ולמעט האפשר ככל לנוח משתדל הוא הבריאה. בעינו
פומביות. בהופעות

1* אבן אבא
מינכן דרר לטוס חשש
 לבין אבן, אבא שר־החוץ, בין השתררה מתיחות

 דרישותיי על מתמרמרים אל־על בחוגי אל־על. הנהלת
ביטחו תחושה בגלל לדעתם שנקבעו שר״החוץ, של
השר. של מופרזת נית

מבי לישראל לחזור צריף היה שר־ההוץ
רו  שנועדה ״אל־על״ בטיפת באירופה קו

 דרש תחילה במינכן. ביניים חניית לחנות
 בכלל. במינכן החניה את לבטל שר־החוץ

 אפשרי, בלתי שהדבר לו הסתבר כאשר
 המטוס על יעלה ולא ייצא לא שאיש דרש

 לא זו דרישה כשגם במינכן. החניה כשעת
 הטיסה, על כליל אפן ויתר לביצוע, ניתנה

 בטיסה שעות 24 של באיחור לארץ הזר
מינכן. דרך כלל עברה שלא

 צרפת מתגובת וזששות
פומפידו נגד ההפגנות על

פא השתלטה בצרפת ישראל כשגרירות
 ארצות־ יהודי של ההפגנות בעקבות ניקה

 פומפידו, ג׳ורג׳ צרפת, נשיא נגד הברית
 סבורים השגרירות מחוגי שם. ביקורו כעת

 עלולות הן ובי מופרזות היו ההפגנות כי
 נותרו שעוד המעטים הקשרים את לסבן

לצרפת. ישראל כין

 ארצות־הברית יהודי תגובות עברו משקיפים לדעת
 פומפידו, את להפוך עלולות הטוב, הטעם גבול את

 ל־ מאנטי־ישראלי שנים, שש עוד בשלטון שישאר
ל ביחסו גם שיתבטא דבר מושבע, ישראל שונא
 נגד אורגיה של אחד שבוע ״בשביל צרפת. יהודי

 אינטרסים ״מסכנים המשקיפים, אחד אמר פומפידו,״
המדינה.״ של חיוניים
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 משתלב וייצמו עזר
המפלגה בעסקי

 בעסקי במהירות משתלב וייצמן, עזר שריד,תחבורה,
 בסניף לאחרונה שנערכו בבחירות חרות. — מפלגתו

 הנאמנים חבריו הסניף לצמרת נבחרו בתל־אביב, הרות
 גח״ל: מטעם כשר־ד,תחבורה לבחירתו הדרך את שסללו

שכטרמן. ואברהם קמרמן יוסף
 התגבשה טרם שכחרות העובדה למרות

 הפעם זו היתה אנטי־בגיניסטית, קבוצה
 לא בגין, מנחם הרות, שלמנהיג הראשונה

ש המועמדים על מוחלטת השפעה היתה
נבחרו.

 תוקף לבון פינחס
כתב״הארץ״ את

 פינחס נכנס *טבוע לפני השלישי כיום
 שם ראה כתל־אכיב, ״סקאלה" לקפה לבון
מפ לענייני ״הארץ״ היומון של כתבו את

 בחרפות עליו והסתער מרכוס, יואל לגות,
ארו שורה מרכוס על שפך לבון וגידופים.

 שפיר- מאמר כשל מעליבים כינויים של כה
 לבון של דעתו את ציטט בו מרכוס, סם
מאיר. גולדה על

 אשתו ראשו. את וסובב להתנפלות השיב לא מרכוס
 כדי החוצה, בעלה את לגרור נאלצה לוסי, לבון, של

 הטיח המקום את שעזב לפני השערורייה. את להפסיק
 ביותר האינטריגאנט העיתונאי ״אתה מרכוס: בפני לבון

מכיר!״ שאני

 הכינוי.בוגדים- האם
? השמצה מהווה

 ראובן הכנסת, יו״ד של הגינוי הודעת
 ״העולם־הזה-כוח־חדש״ סיעת נגד בדקת,
יהו מיהו כשאלת הדיון כעיקכות ככנסת

 על משפטי. לבירור בעקיפין תועלה די,
 ספק הטלת אם לפסוק יהיה בית־המשפט

ל בהן ושלום אבנרי אורי של בנאמנותם
הז מתעודת הדף תלישת רקע על מדינה,

 השמצה מהווה כדן, שלום ח״ב של הות
לא. או

 חוק לפי האזרחית התביעה בעיקבות ייעשה הדבר
 הכנסת מזכיר נגד חברי־הכנסת שני שהגישו הרע לשון
 מן, חיה הכנסת, יו-ר לישכת ראש ונגד ליאור חיים
 אורחים ששלהי מכתבים שהכילה החוברת הפצת בגלל

 עצמי היו״ר שהשמיע ביטויים על חזרו ושבהם לברקת
שלי. המפורסמת הגינוי בהודעת
 הם כי התובעים מציינים שהוגשה התביעה בגוף

 אך ״י, ל אלף 150ב־ להב שנגרם הנזק את מעריכים
 ל״י 3000 של סימלי סכים על תביעתם את העמידו
בלבד.

מפר נג־ נוספות תביעות צפויות בקרוב
 תוגשנה השאר, כין אלה. מכתבים סמי

 המפד״ל, יומון מערכת נגד גם תביעות
 הסטו־ התאחדות שבועון ונגד ״הצופה",

האתון". ״כי דנטים

לבעלי פתרון
מירוץ סירות

 סירות-המי- :בעלי מצפה מהפכני פתרון
 קיץ מדי לגדרן הנאליציב הישראליים רוץ

 ול* לכינרת הארץ חלקי ושאר מתל־אביב
את כגופי הנושא מכונית מרכב אילת:

 המיב, לאגם עד למעלה) תמונה (ראה הפירה
כשיט. וממשיכה ניתקת היא שם

 סטיבנס. ברוקס האמריקאי המהנדס הרעיון: הוגה
 בשה-א פולקסוואגן מחלקי מכוניתו את בנה כטיבנס

 מנוע מפעיל הכביש עי נסיעה שבשעת כך, מתוכננת
 וללא בהלות ניתקת הסירה המרכב. גלגלי את הסירה
חשמלית מערכת על־ידי למטה) תמונה (ראה בעיות

 נסיעה בשעת לא־רצונית החלקה אף המונעת מיוהדת,
הכביש. על

 מיסיב, ללא ד״י, 9000כ־ המרכב: מחיר
כמובן.

באירופה רטזגזי ןור2בי צורך אבן, אבא שר־וזוורן,
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