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 מאוכזבת ואשינגטוו
גולדה מהצהרת

 הקיץ מושב בפתיחת מאיר גולדה של המדיני נאומה
 לארצות־ שר־החוץ של מסעו בעיקבות שבא הכנסת, של

שנמ כפי ניכסון. מימשל רצון את השביע לא הברית,
 תצהיר שגולדה האמריקאים תבעו מוזאשינגטון, סר

 מנובמבר הביטחון מועצת החלטת את מקבלת שהיא
ישירות. שיחות על עוד מתעקשת ושאינה 1967

 לא היא הראשונה הנקודה את קיבלה שגולדה בעוד
בנאומה. אותה כללה ולא השנייה לנקודה הסכימה
 ב־ המקורות לדברי הסיכות, אחת זוהי

 עדיין משהה שארצות־הכרית ואשינגטון,
ל מטוסים אספי,ת כעניין החלטתה את

 מטוסים, עוד שיינתנו במיקרה גם ישראל.
 ככך מסירתם את ארצות־הברית תתנה

 מטוסים ישתף לא הישראלי שחיל־האוויר
שלו. ההתקפה במיבצעי אלה

 לחיילים״ ״תשלומים
 לכינון אמתלה
סיפוח מישטר

 בקרוב תונח חסרת־תקדים שערורייתית הצעת־חוק
הכנסת. שולחן על

 תקנות להתקין שר־העבודה את מסמיכה החוק הצעת
שהש חיילים כולל משוחררים, לחיילים לתשלומים

עדיין. המשרתים חיילים וגם מזמן תחררו
 מאחורי המסתתרת האמיתית הכוונה

למש תשלומים לשלם היא זה, סתמי נוסח
 תשלומים למנוע אך ילדים, מדוכות פחות
 תקבלנה למעשה ערביות. ממשפחות אלה
 היהודיות, המשפחות כל התשלומים את

הדרוזיות. מהמשפחות וחלק
 להשתמש הממשלה: של נוספת כוונה
 מסדר־ להסרה כאמתלה החוק בהצעת

 כוח - הזה העולם סיעת הצעת את היום
המש החיילים את להשוות שנועדה חדש,

ל ועוד, שיכון מיסים, מבחינת תחררים
החדשים. העולים מעמד

 דובר יוכל ואז לדיון, חודש בעוד תגיע זו הצעה
הצרכים. על עונה הממשלתית שההצעה לטעון הממשלה

גולדה
;לוואשינגטוו שוב

צרי שגולדה הרעיון, הועלה בירושלים
המ המועד לוואשינגטון. שוב לנסוע כה

ל הבחירות אחרי דצמבר, חודש רומז:
האמריקאי. קונגרס

 כתוספת אישית, תהיה לוזאשינגטון שהנסיעה ייתכן
בקנדה. רשמי למסע

 רוצה אבן
היונים בכתר

 כראש להכתירו המיועדת במערכה יפתח אבן אבא
המערך. של היונים מחנה

 האחרון בזמן התקיפות הצהרותיו אחרי
 קבוצות לביתו מזמין החל הוא גח״ל, נגד
 ואחרים מפלגתיים אישים אנשי-מדע, של

 המשתתפים אחד על-ידי שהוגדרו לשיחות
שלהן." כגילוי-הלב כ״מדהימות

 בינו ממש של להתנגשות לצפות אין זאת, לעומת
 גולדה עם לא ובוודאי שלו, מפלגתו של הניצים לבין

מאיר.

 בדק-בית
שואה סה על

 הכלכליים בענייניה ביותר קפדני בדק־בית מתקיים
ביותר. הגבוה בדרג המדינה, של

 פינחס שר-האוצר של אזהרותיו נובח
 מתקרב ישראל של הכלכלי המצב כי ספיר,

 ספיר מאיר, גולדה עצמם על לקחו לשואה,
 את וכעיקר - המצב את לבדוק שרף וזאב

 כאופן - הכיטחוניות-בספיות השלכותיו
יסודי.

 זאת בכל תהיה ההחלטות אחת כי הנימנע, מן לא
הל״י. של פיחות להנהיג

יבוא מי
1 ברזילי במקום

 המנוח ברזילי ישראל את יירש מי עדיין ברור לא
 השר כי הוא, שברור מה מפ״ם. מטעם הממשלה כחבר
חבר־כנסת. יהיה לא הוא אף החדש הבא

 נתן הוא הטובים הסיכויים בעל המועמד
 מועמד מפ״ם. של המדיני מזכירה פלד,
אפרת. אהרון המרכזת הוועדה חבר :אחר

 מועמדותו שתועלה ייתכן שקולים, הכוחות יהיו אם
כפשרה. אבידן (.גבעתי״) שמעון של

 של הימני לאגף שייכים האלה המועמדים שלושת
מפ״ם.

 אופוזיציה
סנה נגד

ומחריפה. הולכת מק״י כתוך המחלוקת
ב הממשלה נגד סנה (אי־הצבעת הקודמות לסיבות

 הצעת־הסיכום חדש: גורם עתה נוסף גולדמן) פרשת
כ שהתפרשה בכנסת, האחרון המדיני בדיון סנה של

 יורם נגד סנה של דבריו גם שטחים. לסיפוח הסכמה
במפלגה. רוגז עוררו שדה

בחריפות, דבריה את משמיעה במפלגה האופוזיציה
 על כליל שהשתלט סנה, מול לעמוד מסוגלת אינה אך

המפלגה.

חדשות זמירות
ב״דבר״

במערכת מרחיקי־לכת שינויים יחולו ליולי בראשון
דבר.

 זמר, חנה לידי העורך תפקיד מסירת עם
 והתפקידים ,,דבר", מזקני רבים יורחקו
לצעירים. יימסרו

 שינויים גם יחולו חדשה, מכונת־דפום הפעלת עם
העיתון. בצורת ניכרים

עגבת
הקוודש בעיר

 אפילו נרשם לא בהן רבות שנים אחרי
 כירושלים, עגבת מחלת של אחד מיקרה
 חולי של מיקרים ארכעה לאחרונה התגלו
כבירה. עגכת
ה חולי מיספר כי חוששים, משרד־הבריאות אנשי

 אשר שישראלים מאחר יותר, גדול הוא בירושלים עגבת
 לשלטונות זאת לגלות חוששים זו במחלת־מין חלו

הבריאות.
 לצאת העומדים משרד־הבריאות של הרופאים בחוגי

 זו. במחלה שחלו אלה את לאתר כדי הסברה במסע
 המזרחית בירושלים אינו המחלה מקור כי סבורים

בתיירות־חוץ. אלא

 נגד צו-מניעה
״שיער״ תקוליט

 עומדים שיער המחזמר של הישראלית הגירסה מפיקי
ה שירי עם תקליט, של הפצתו נגד צו־מניעה להגיש

בידם. הופק שלא מחזמר,
מבו בעברית, המחזה שירי עם התקליט,

בן־ישראל. דני הזמר בידי צע

שאץ בתעלת חנשיטה
בהן השעות שלוש במשך הנוצרים. מוצבי טל צה*ל פשיטת האחרון חמישי בליל שס

 כדורים תאורה, מפגזי כולו השטח הואר התעלה, של המערבית בגדה צה״ל כוח שהה
 משקיפים הפושט. לכוח צמוד סיוע שהושיט הישראלי חיל־האוויר מטוסי ופצצות נותבים

המצרית. בגדה ראש־נשר לתפיסת החלטה של למיקרה כללית חזרה מעין זה במיבצע ראו




