
 קשיחות :גולדה
ההתשה במלחמת

 על-יר־ שיוגדר מה בצל יעמדו הקרובים השבועות
 הכוונה מדינית״. התשה כ״מלחמת ממשלתיים דוברים
 —ישראלי הסדר בדבר הבינגושיים הגישושים לחידוש

ערבי.
 על• הנתמכת מאיר, גולדה של עמדתה

 להיות תמשיך הממשלה, חברי רוב ידי
 ישראלית עקשנות כי הנחה מתוך קשוחה,

 ותר- הגדולות המעצמות את לכסוף תכניע
 ללא כפוי, הסדר של הדרך מן אותן תיע

שטחים. סיפוח
מקו מכמה הצעות, ראש־הממשלה דחתה לאחרונה

 באמצעות או ישירים, מגעי־גישוש לקיים ידידותיים, רות
ערביים. מנהיגים עם אירופיים, מתווכים

 להחליה רוצים
לובה את

 כמזכ״ל אליאב ללובה מהליך מחפשים
חיפו מסבירים מתנגדיו העבודה. מפלגת

 האירגונית. מיכולתו כאכזבתם אלה שים
ל ברורה: מדינית מגמה עומדת למעשה
המ שדיעותיו אדם מעמדת־מפתח הרחיק
 למרבית כלתי־נוחות להיות עלולות דיניות

מאיד. גולדה ובראשה המפלגה, של ההנהגה
 אישיים, יריבים בין הסכם אפילו ייתכן זה, לצורך

 על שיוחלט אף, ייתכן משותף. מועמד למצוא כדי
 בין המזכיר, סמכויות של הנוכחית החלוקה ביטול
מזכירי־מישנה. ושני כללי מזכיר

 יגאל זה: כהקשר הוזכר ששמו מועמד
אלון.

 זו, מגמה של תוצאותיה להעריך מדי מוקדם עדיין
 הוועידה מועד שיתקרב ככל ויתגבש יתבהר התהליך אך
זו. שנה בסוף המפלגה של

 מזלזלת גולדה
כיריב בוייצמו
 שר־ של בכוחו מזלזלת מאיר, גולדה ראש־הממשלה,

פוליטי. כיריב וייצמן, עזר התחבורה,
 שעבר, בשבוע המערך, של המדינית הוועדה של בדיון
 על־ידי רבה תיגבורת קיבל גח״ל כי טענות הושמעו

 את מסכנת זו תגבורת וכי וייצמן, עזר של הצטרפותו
בעתיד. מע״י שלטון

 בפעמים רק מרשים הוא :גולדה תשובת
 יורדת יוקרתו אותו. ששומעים הראשונות

 לשלטון סכנה בו לראות אין הזמן. עם
המערך.

 ״גולדה פרוש: ח״ב
!״כמונו בדיוק היא

 והמגלה כה, עד עליה סופר שלא פרשה
 מיהו לבעיית מאיר גולדה של גישתה את

 של בנה שנים. מספר לפני אירעה יהודי,
 השתלמות שנות למספר לצאת עמד גולדה
 אז היה הוא בארצות״הברית. צ׳לו בנגינת
הפרידה, בעת ממנו, ביקשה וגולדה רווק,

 לאשה. גויה ישא שלא :אחת בקשה רק
תיא השבוע, כך על שסיפרה דתית, אישיות

 : לבנה אמרה ״גולדה :כן השיחה את רה
 אני רוצה. שאתה מה לעשות חופשי אתה

לאשה. גויה תישא שלא ממך מבקשת רק
׳לחיי קץ אשים — זאת תעשה אם !׳

גול :זה מסיפור האקטואלית המסקנה
 מיהו לשאלה גישתה את תשנה לא דה

 ח״כ של החמור מעשהו אחרי גם יהודי,
פרוש. מנחם אגודת־ישראל

 בעניין כי עוד, סיפר דתי מנהיג אותו
 הבדל כימעט אין וההלכה הלאום הגדרת

 גולדה. של גישתה לבין פרוש גישת בין
 שהשליך אחרי בשיחה הצהיר, עצמו פרוש

ה ״בשיחה :הרפורמי סידור״התפילה את
 עם שניהלנו יהודי, מיהו בשאלת מכרעת
 היא להוסיף. מה לנו היה לא מאיר, גולדה
כמונו.״ בדיוק דיברה

 מציעים הצרפתים
 טילים לערבים

טוס מנמיכי מטוסים נגד
 בשבוע לראשונה הציגה הצרפתית תעשיית־הנשק

 מטוסים מפני להגנה המיועד אנטי־אווירי טיל שעבר
 שפותח אחר טיל מכל יותר זול ושמחירו מנמיכי־טוס,

בעולם. כה עד
בל ל״י 6000כ־ שמחירו הרפון, בטיל הוא המדובר

 קרקע. עמדות או טנקים ממשאיות, לירותו ושניתן בד,
אוטומטי. אינפרא־אדום הנחיה במנגנון מצוייד הוא

 את שהציג קרפין, ז׳אן הצרפתי הגנרל
 צרפת של השיווק כוונות על רמז הטיל,
 זה נשק היה ״אילו :באומרו זה נשק לגבי

 יבולים הישראלים היו לא ,1967ב- למצרים
 על הנמוכות האוויר במתקפות להצליח

 המחיר במצרים. הצבאיים שרות-התעןפה
 מדי יותר היה ישראליים מטוסים באובדן

עבורם." גדול
 הערביים הלקוחות של חששותיהם את להפיג כדי

 החדש הטיל את קרפין הגנרל הציג מסובכות, ממערכות
 בתו־ להפעילו יכול גנרל ״אפילו להפעלה: ביותר כקל

 נראה אמר. שעה,״ חצי של אימון אחרי מצויינות צאות
 —הצרפתית בעיסקת־הנשק ייכללו אלה מעין שטילים
לובית.

 ישראלי יבואו
באלגייר לבקר הוזמו

 ריפלט חברת של ובעליה מנהלה ליברמן, מנואל
 לבקר הוזמן פילקו, מוצרי של היבואן שהיא בתל־אביב,

באלג׳יר.
נפגש מאורוגוואי, שעלה יהודי ליברמן,

 נציג עם באירופה פעמים מספר לא-מבבר
 לבקר שהזמינו באלג׳יר, ״פילקו" חברת

שלטו של ערוכות לו הבטיח ואף כארצו,
לביטחונו. אלג׳יר נות

 מקיימת שאינה היחידה הערבית המדינה היא אלג׳יר
 זו מדינה משליטי שכמה מאחר פילקו, מוצרי על חרם

החברה. מרווחי ישיר באורח נהנים
להז להיענות נכונות כל ליברמן גילה לא עתה עד
 מהביט־ במיוחד מוקסם אינו הוא האלג׳ירי. עמיתו מנת

זה. אלג׳ירי ידיד של חונות

 !״זונה ״פומפידו
בארצות־הברית בהפגנה

 זעמו את שעוררו הדברים שאר בין כי מסתבר, עתה
שנערכו ההפגנות בעת פומפידו, ז׳ורז׳ צרפת, נשיא של

אנגירגז ברגנז פגגזפידג נגר נזפגיניגז
שהמפ העובדה היתד, בארצות־הברית, ביקורו בשעת
ביותר. מעליבות כרזות נשאו שונים במקומות גינים

כנר ישראליים מפגינים, נשאו לכדטל, כך,
 וניו• שיקאגו אנג׳לס, גלום בהפגנות אה,

 ״פומפידו רשום היה עליהם ברזות יורק,
 באותיות מאוייתת זונה כשהמילה זונה!"

 להסביר כנראה טרח מישהו לאטיניות.
הכרזה. משמעות את הצרפתי לנשיא

 ההסתדרות על ספר
ויכוחים מעורר

 עורר הצנחנים״ ״מלחמות שספרו מילשטיין, אורי
 על מקיף מחקר אלה בימים השלים סערה, בשעתו

המדינה. בתקופת העובדים הסתדרות
 ״עם מערכת של לעיונה נמסר הספר

 להוציא אם כדעתה עתה החוכבת עובד"
ביקו מכיל שהספר כיוון לאור, הספר את
ההסתדרות. מנגנון על ביותר נוקבת רת

 פרשיות מספר על חדש עובדתי חומר כולל הספר
 פירוק זה ובכלל ההסתדרות, בתוך סערה שעוררו

 לישכות העברת בחינוך, העובדים זרם ביטול הפלמ״ח,
 קופת■ הלאמת לגבי יוצאות־דופן דיעות למדינה, העבודה

 מיפע־ בהנהלות פועלים ושיתוף ההסתדרותית חולים
ההסתדרו עובד עם הוצאת שדוזקא היא התמיהה לים.
 להסתדרות שגישתו מילשטיין, עם משתפת־פעולה תית
ביותר. ביקורתית היא

 העלמת-מס על חקירה
בתל-אביב גדולה

 כימים משלימים מס-ההכנסה שלטונות
הד אחת נגד מקיפה חקירה ניהול אלה

 של בעליו הידועות, התל-אכיכיות מויות
ב החשוד בעיר, מאוד מפורסם בית־קפה

משלטו ל״י אלף 100ב- של סכום העלמת
מם־ההכנסה. נות


