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אבו-גולדה
והאמריקאים

גול בין לחוסר-האהדה חדש גורם נוסה
סבו הממשלה ראש אכן. לאבא מאיר דה

בוושינג האחרונות פגישותיו כעת בי רה,
 הפי החזית של תמונה שר-החוץ צייר טון

 הרע״ התחזק שבעיקבותיה בישראל, נימית
 אינה מאיר גולדה בי האמריקאים, אצל יון

להם. הרצוי ראש־הממשלה
 מעסיק מאיר, לגולדה האמריקאים יחס של זה, נושא

 וייתכן למיניהם, המפלגתיים הפרשנים את באחרונה
 של והכרזותיה ממעשיה כמה לבחון צורך שיהיה
אלה. שמועות לאור הקרובים בשבועות גולדה

תיאום יש האם
? מפד״ל—גח׳׳ל

 בקשר עדיין, פיענחה לא המערך שצמרת החידה
 איומי־הפרישה סביב האחרונים המפלגתיים לתמרונים

 לבין הדתיים בין תיאום־פעולה יש האם המפד״ל: של
 לבין שפירא משה חיים בין הפחות, לכל או, גח״לו
בגין? מנחם

 ול־ להמשיך הבטחה תמורת כי אומרת, אחת סברה
בממ הפנימי המתח את ולהרפות בממשלת־הליכוד כהן

 ה־ דרישת בפני לסגת מהמערך גח״ל ידרוש שלה׳
הרפורמי. הגיור בעניין מפד״ל,

 לפי הגיעה, לא זה בעניין גח״ל עמדת
לגול אולטימטום הצגת לבדי סברה, אותה

־ —■—*־—־* י״י— המפד״ל תביעת קבלת והעמדת מאיר, דה הש כין בממשלה. גח״ל להישארות בתנאי
 בין זו כנקודה מחלוקת שיש מפני אר׳

גח״ל. בתוף והליברלים חרות חטיבות

ישראל
נאט״ו וחברות

 לזכות כדי מיוחד, מאמץ תשקיע הישראלית ההסברה
נאט״ו, ברית מדינות של באהדתן

ב העיקרי המאמץ רובז בה שעד בעוד
 אמריקאי כסיוע לזכות במטרה וושינגטון,

 למדינות גם עתה לפנות הוחלט מוגבר,
 כמגמה — צרפת מלכד — אירופה מערב

 הקידמית לעמדה הפכה ישראל בי לשכנען
 בו על הסובייטים. עם כעימות נאט״ו, של

 זה ואיו כולו, האירגון לתמיכת היא ראוייה
 כינה מיוחדים יחסים של מצומצם עניין
בלבד. ארצות־הברית ין

הזה. הנסיון את יפה בעין רואה שינגטון

על רמזים :
מספרד

 פופולרית הופכת במדינת־ישראל!״ ־יר
 הספרדית. בבירה יותר הלאומניים

 זו הכרה הוצגה המקומית יתונותל
הצב־ הברית׳ את להשלים כדי

 זו פרו־ישראלית ״יסה
 בתום ארוקו-ספרד.

מא■ מלך בין ״ינה
כומר■ הוארי יא

ה הודעה השניים פירסמו האלג׳ירי, יין
 ה■ מן אפריקה אדמות לשיחרור קוראת
 בין מצויים, אלה בשטחים הספרדי. שילטון
 העשירים הפוספטים ממירבצי כמה השאר,
בעולם. ביותר
 על תכריז שמאדריד הרעיון צף זו, דרישה נוכח

 ראשון וכצעד ערבי,—הישראלי בסיכסוך נייטראליות
במדינת־ישראל. דה־יורה תכיר

 לי הגיע החבילה, עיסקת אחרי הראשונה
 תוספת-ש! כמקום כי מצאו והם העובדים

 ז מרגישים, הם אותה ההתייקרות עכור
1 משכרם. להם רידו

הצפוו תושבי
 מצד לחץ

בבל יהודי
הפגנות יערכו

 מתגבשת הצפון בגבול הספר ישובי תושבי בקרב
 יותי תקיפים בצעדים לנקוט שעליהם הדעה והולכת

 הכלכליות הבעיות בפתרון הממשלה של מחדליה נוכח
שלהם.

 הראוותני הצעד נוכח התגבשה זו דעה
לפ שהחליט ספיר, פינחס האוצר שר של

 הכנסה ממם בצפון הספר תושבי את תור
ה אנשי לחודש. ל״י 750 של להכנסה עד

 היא זו החלטה בי טוענים בצפון מושבים
 הצפון ישוכי בבל שבן לרש, לעג בבחינת

 מס המשלם אחד נישום אפילו ביום אין
כל של הממוצעת ההכנסה שבן הכנסה,

 באו בבל יוצאי בקרב מורגשת רבה התמרמרות
 הסינ בעיראק. קרובים להם שיש אלה אצל בפרט
שם. שנותרו קרוביהם לגורל דאגה

 ב לפעולה הזמן עתה כי חושבים העדה פעילי
בעיראק. נותרו שעוד היהודים להצלת לאומית

 ׳ הגדול הרעש על מצביעים הפעילים
 י להם רוסיה, יהדות סביב מקימה ישראל
 לו שיש וטוענת סבנת-חיים, נשקפת
 ארצו! יהודי להצלת ראשונית עדיפות

 כידי בני־ערובה מעין המשמשים ערב,
ערכים.
 ש! עשרים לציון כנס להתקיים עומד הבא בחודש

עו׳ האם השאלה: תעמוד שבמרכזו הבבלית, העליה

י סדעוה
בלל. מס חייבת שאינה בזו היא התושבים

 ״הרי נענו: הם טענותיהם, את הישובים נציגי כשהעלו
הכנסה.״ ממס פטור קיבלתם

מהי בצעדים הממשלה תנקוט לא שאם הנמנע מן לא
 בעיקר הצפון, ישובי של הכלכלי מצבם לשיפור רים

בירו הכנסת בנין לפני הפגנות יערכו העולים, מושבי
שלים.

 בעירא היהודים הצלת עבור מספיק ממשלת־ישראל
שם? היהודים גורל את לפתור צריך ואיך

//

לסקוב

 החבילה ״עיסקת
התפרקוות בסכנת

מסקנות יסיק
 אשדוד, בנמל השיבושים מקור לחקירת השרים ועדת

 באופן תמליץ לא גבתי, חיים שר־החקלאות בראשות
לסקוב. חיים של פיטוריו על ישיר

הנמ רשות כי דעתה, את הוועדה תביע במסקנותיה
העובדים. עם היחסים לשיפור מספיק עשתה לא לים

 מסקנות יסיק לסקוב כי הנמנע, מן לא
ויתפטר. -׳ זו מקביעה אישיות

עובדים

 מכל קשה התקפה תחת תעמוד החבילה״ ״עיסקת
 ש הממשלה בהחלטת רבות פרצות וצפויות צדדים,
בשכר. ממשיות העלאות לאפשר

 ושררה מיצרכים במחירי עליות יחולו לא כי ההנחה
 מח והעלאת מופרכת, כהנחה ויותר יותר מתגלה

הזאת. הפירכה את ביטאה אחוז 25ב־ הצהרונים
 ד,סנ על חתמו לא עדיין רבים מיקצועיים איגודים

חודשי מזה חלף לכך שהמועד למרות ושכר, עבודה
 ו מנהלים, אלה שאיגודים כמשא־ומתן

 ושיפור שכר לתוספת תביעות מעלים
 1 למיסגרת ומעבר מעל שונים סוציאליים

החבילה. עיסקת

לשבות לוחצים
של העובדים ועדי על לוחצים שכירים עובדים מאות

ההסתד בעמדת להתחשב מבלי שביתה, שיבריזו הם,
רות.

המשכורת, שתלוש לאחר באה הדרישה

 ואי ייענו, לא אם בשביתות, מאיימים כולם כימעט
 נאל במדינה, 1 מיספר המעביד שהיא הממשלה, לו

 ח בשכר קטנות להעלאות נסתרות דרכים עתה לחפש
 במשק ושיבושים שביתות למנוע בניסיון מעובדיה,

מדינה.
 קע יהיה ספיר לפינחס כי כן, אם ברור,

ן כי ויתכן הפירצה, את לסכור מאוד
לזזמיד יוטל


