
גולדה
? אזעקה למסע

 לצאת תשתדל מאיד גולדה כי ייתכן
 שבמיסגרתו עולמי, למסע־אזעקה כקרוב
 וראש־ ניכסץ הנשיא עם להיפגש תרצה

וילסון. הממשלה
החדי סכנת נגד מדינות־המערב את להזעיק הסדנה:

ל ונשק סיוע להשיג כדי למרחב, הסובייטית רה
ישראל.

או תעודד ארצות־הברית שממשלת רבה תקווה אין
 מדיניותה בין תהום שנפערה אחרי זה, רעיון לבצע תה

 על להצהיר סירבה שגולדה׳ מכיוון גולדה, ומדיניות
האמריקאים. כדרישת מהשטחים, להיסוג ישראל כוונת

קאמבודיה
ישראל לרעת

 הישראלית, העיתונות להגיגי כניגוד
 לקאמכודיה האמריקאית הפלישה תשפיע

כמרחב. התערבותה סיכויי על לרעה
 בקאמבודיה, ההפיכה בעיקבות שבא ניכסון, של צעדו

מא ואף בארצות־הברית, עצומה שלילית תגובה עורר
 בעיקבות קונסטיטוציוני, במשבר ארצות־הברית על יים

 למיבצע הדרוש הכסף את להקציב הקונגרס סירוב
בו. פתח שהנשיא

 תקווה שום אין זה, פסיכולוגי כמצב
במרחב. חדשה כהרפתקה יסתבך שניכסון

ספיר פינחס
 לפירוק יחתור

הליכוד ממשלת
 במרץ ספיר פינחס יחזור ההלמתו, עם

הפנימית. למערבה מחודש
 ושאר אליאב לובה את יעודד השאר כין

 ממשלת פירוק את לתבוע כמפלגה נאמניו
הלאומי. הליכוד
 מוכן ספיר כי סבורים הממשלה כהוגי

 גולדה על גם הצורך, במיקרה לוותר, עתה
הממשלה. לצימצום תתנגד זו אם מאיר,

יחזור שפירא
ממשלתית לפעילות

בלבד
 לפעילות שפירא משה חיים גם יחזור ספיר, עם יחד

שהבריא. אחרי ממשלתית,
 משרד־הפנים, כענייני יעסוק לא שפירא

 גולדשמידט, יוסף סגנו כידי ישאיר אותם
 לעומת המפלגה. כענייני יתערב לא וגם
 ויגביר הממשלה, כישיבות ישתתף זאת
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 שוב ידחה גורו
לרבנות כניסתו את

תל־אביב
 שוב גורן שלמה הרב ידחה הכל, למרות

 תל• של הראשי הרב לתפקיד כניסתו את
בחו״ל. ממושך לטיול ייצא זאת תחת אביב.

יהוד קהילות של בעיות לפתור הסיור נועד רשמית
 היהודי המיליונר על־ידי הוזמן למעשה אך בחו״ל, יות

 גורן ביפאן. לבקרו האוניות, סוחר אייזנברג, הדתי
בהודו. גם יתעכב

תל־אביב עיריית טכנאי
שביתה מתכננים

 סגן למישרת מיכרז פירסמה תל־אביב שעיריית לאחר
 מטעם מחאה הוגשה העיר, חזות לשיפור היחידה מנהל

 העיריה של זה בצעד רואה הוועד בעיריה. הטכנאים ועד
הטכנאים. של העבודה הסכם הפרת
טכ אינו אושרה, שמועמדותו האיש, בי
 זה כצעד עלבץ רואה והוועד בכלל, נאי
העיריה. של

 לבטל דרש בו העיריה, להנהלת מיברק שלח הוועד
 שוקל והוועד למיברק, ענתה לא העיריה המיכרז. את

שביתה. הכרזת

//.הארץ זמרו

את לעזוב מתכונן
העיתונות מועצת

 עורכי מתכוננים העורכים, ועדת את שעזבו אחרי
 מתממש הסיבה: העיתונות. מועצת את לעזוב הארץ
ש קובלנה בעיקבות קשת, סילבי את לגנות האיום
 רשימתה על קיפר יעקב מתי״ם כתב נגדה הגיש
הממלכות. גברת

 בחודש, לפני שנתכנסה המועצה מליאת
״הס :6 סעיף לפי סילבי את לדון רצתה

 מחאותיהם כעיקבות לאומי״. רקע על תה
 שוקן גרשום ״הארץ" עורך של החריפות

 קוטלר, יאיר העיתון של המישנה ועורך
 לפיל־ להדביק המועצה מחברי אחד הציע

 ״סיג־ סעיף את בי
 אינו שכלל נון",

בתקנון. מופיע
 ועדת מונתה כך לשם
ל בעניין• שתדון מישנה

 נראה הרוחות הלך פי
לזכותה. יחליטו שלא

האוניברסיטה. של הכלכלה ענייני
 לנתק המוכן הסגל, את מדאיג זה מצב

המפלגה. עם יחסיו את

 מישחקי לטהרת חשש
,א בליגה הסיום

לירי הצפויה באר־שבע, בית״ר של הכדורגל קבוצת
 החינוך, לשר דחופים מברקים הריצה א/ מליגה דה

 ולמשטרת לכדורגל להתאחדות באר־שבע, עיריית לראש
 הסיום מישחקי על לפקח תובעת היא בהם באר־שבע,

 הקבוצה תובעת במיוחד זו. ליגה של הדרום במחוז
 הקרובה בשבת למשחקה ושוטרים משקיפים לשלוח

שעריים. מכבי נגד
גור כי להם נמסר הקבוצה, אנשי לדברי

 שדרות, הפועל לקבוצת המקורבים מים
 גורלי במישחק לפרובוקציה לגרום עלולים

הקבוצה. של זה
 המיש־ על גם לפקח הקבוצה תובעת כן

 להפועל שדרות הפועל קבוצות כין הקים
 לוד, בית״ר לבין לוד והפועל ראשון־לציון,

 סוכמו אלה מישחקים תוצאות כי בטענה
מראש.

ביקש נאווי אליהו
 להקפיא אלוו מיגאל

הלאומית הליגה את
 סיום לפני בלבד יומיים כי , נודע עתה

 נפגש בכדורגל, הלאומית הליגה מישהקי
 עם נאווי, אליהו כאר-שכע, עיריית ראש

 עיריית כשם וביקש, אלץ, יגאל שר-החינוך
הלי מישחקי סיום את להקפיא כאר-שכע,

 שחיתות על השמועות עקב הלאומית גה
האחרון. בסיבוב מישחקים ומכירת
 זמיר ישעיהו עורך־הדין צריך היה היום למחרת

 את לקיים שלא לכדורגל ההתאחדות נגד בג״ץ להגיש
הליגה. מישחקי

ל תלונה באר־שבע הפועל עסקני הגישו במקביל,
 את לקנות יפו מכבי אוהדי מצד נסיונות על משטרה,
באר־שבע. הפועל לבין קבוצתם בין המישחק

 מכל האחרון כרגע נסוגו הכאר-שבעים
 שהובהר אחרי בהם, לנקוט שעמדו הצעדים

 הכדורגל, בטוטו לפגוע עלולים שהם להם
 אלפי מאות של הפסדים זה למוסד לגרום
 הכדורגל אוהדי את נגדם ולקומם לירות

הארץ. ככל

של המרד
/בר-אילו// /

אוניבר של הסגל
 ״בר-אילן" סיטת
 נגד להתמרד עומד

המפד״ל.
העיק דרישתו

 נשיא למנות רית:
אח לאוניברסיטה,

 תפקיד שבעל רי
 לוק־ יוסף הרב זה,
לנגיד. הפך שן,

 משרד שמנכ״ל אחרי
 יעקוב הממשלה, ראש

 מלקבל התחמק הרצוג,
ה תפקיד את עצמו על

 המקום נשאר נשיא,
 ב־ מתבטא והדבר ריק,
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