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ף 1הי תו[1£
 להחליף רוצים

אבן את
מאמצי יקבלו כיוון איזה עדיין ברור לא

 להכתיב והסובייטים האמריקאים של הם
 מצמרת בחלק אולם במרחב. הסדר תנאי

המער שלקראת הדיעה, התגבשה המערך
 יש ארצות-הברית לחץ מול המדינית כה

 בשר־חוץ אכן אבא את להחליף הכרח
 ומשה מאיר גולדה של בתלם שילך קיצוני,

דיין.
 אבן. נגד וחתירות התקפות למסע לצפות יש כן על

 שובו אחרי מאיה גולדה לבין בינו הבהרה שיחת
המצב. את תיקנה לא שעבר, בשבוע מחו״ל

 נתקלה אבן במקום רבין יצחק את למנות הצעה
 על הסכמה שום עדיין ואין גולדה, של בהתנגדותה

אפשרי; מועמד

 ילחצו הגדולים
הצדדים שני את

 המדיני הדרג לידי יעבור המרחבית בבעייה הטיפול
בוושינגטון. והן במוסקבה הן העליון,

 המעצמות שתי נציגי בין אילם הסכם היה למעשה,
 ברגע כי הממושכות, שיחותיהם כל במשך הגדולות

 יופקע ביניהם, ישיר עימות של קריטית סכנה שתתעורר
 יתעלמו ובעיקר השיגרתיים, המומחים מידי הנושא

 לבעיות שנוגע במה והערבים ישראל של מעמדותיהם
הסיכסוך. של מישניות

 כבר הגיעו הבירות שתי הדבר: פירוש
 מהן אחת שכד אלא דרך שאין למסקנה,

 וושינגטון - חסותה בני על לחץ תפעיל
 זו מידה מצרייה. על מוסקבה ישראל, על
 בעמדותיהן, התקרבות מבשרת תיאום שד
 ביותר, רגישים טכניים פרטים לגבי גם

 וצורת והמוכרים, הבטוהים הגבולות כגון
הפליטים. בעיית פיתרון

 בישראל הרפורמים
לגייר ימשיכו

 משלושת בית־דין להרכיב החליטו הרפורמיים הרבנים
וגברים. נשים שיגייר רפורמיים, רבנים

 במערכה הגרים ימשיכו הגיור לאחר
זה. בגיור הכרה להשיג כדי - משפטית

 הגיור בשיטת הרפורמיים הרבנים יבצעו הגיור את
 מצד מיכשולים למנוע כדי האורתודוכסיים, הרבנים של

ההלכה. את נוגד הגיור כי שיטענו אלה

 לטשטש מנסה רפאל יצחקו
נגדו שהועלו הטענות

 ועדה תתמנה שבמפד״ל יסכים רפאל יצחק ח״כ
 תוך נגדו שהושמעו הטענות כל את שתחקור פנימית,

 לא ואשר קשת, סילבי עם שלו המשפט מהלך בדי
בירור. לכלל הגיעו

 יוכל לא כזאת חקירה שבלי יודע רפאל
ל במפלגתו. עמדות-הנהגה להבא להחזיק

 בעיק־ נגדו שקמה הפנימית התסיסה אחר
 על-ידי שדווקא מקווה הוא המשפט, בות

 לטשטש יצליח פנימי מפלגתי לבירור נסיון
נגדו. הטענות את

 בו־אהרוו
אולטימטום יגיש
 יגיש כן-אהרון, יצחק ההסתדרות, מזכ״ל

 ימים חודש תוך להוציא לל״ע אולטימטום
 המרכזת, הוועדה מתוך זיידל הלל את

 ודא לישיבות אותו להזמין יפסיק אחרת
בהן. להשתתף לו יאפשר

 של אחר שנציג מוכן הוא כזה, למצב להביא לא כדי
זיידל. של מקומו את יקבל העצמאיים הליברלים
 יציעו אשר כאלה יהיו ל״ע שבתוך ייתכן
 ברקאי, ביצחק זיידל הלל את להחליף
 את ולמנות המפלגה, כמזכיר עתה המכהן

המזכיר. לתפקיד זיידל

 משרד־החינוו
בסמים יילחם

 בסמים להשתמש וגובר ההולך הנוהג בעיקבות
 לארגן משרד־החינוך החליט בארץ, הנוער בני בקרב

פעולות־מנע.
 שיילחמו מיוחדות חוליות יפעיל המשרד

 תלמידי בין בסמים השימוש כהתפשטות
התיכוניים. בתי-הפפר

 מכשירי־האזנה
בארץ לשימוש — חדישים

 המשו■ אין בו משוכלל, מכשיר־האזנה
 כשמקשיבים להרגייט יכולים בטלפון חחים

 לארץ. הובא לשיחותיהם,
לשימוש. הוכנס כבר המכשיר

 ״אל-על״ חברת
מגזיו מוציאה

 חברות במה התחרו המגזין עריבת על
 המיב■ תוצאות על שהוחלט לפני פירסום.

להת במדינה אנשי-מפתח במה ניסו רז,
חב עם מגעים ניהלו הם בתוצאותיו. ערב

 הכף את להטות כדי המיברזים, ועדת רי
אנשי-שלומם. לטובת

 הצליח מי לדעת כדי המיכרז, לתוצאות מחכים עתה
בכלל. אם — לחצים יותר להפעיל

 תעופה הסבם
וסינגפור ישראל ביו

 לסינגפור. ישראל בין להיחתם עומד הסכם־תעופה
 לחתימה עקרונית להסכמה כבר הגיעו המדינות שתי

הסכם. על
 ליפאן קווי־תעופה לפתיחת המשא־ומתן לעומת־זאת,

מתעכב. ולדרום־אמריקה

 חדש גשר
בתל-אביב יוקם

 שלו הבנייה שחברות פילץ, אריה התל־אביבי הקבלן
 בעוד להתחיל מתכונן בתל־אביב, רבים בתים בנו

בתל-אביב. חדש גשר בבניית שבועיים
 ברחוב ״אל-עד" בית את שיהבר הגשר,
הנמ ״בית־סהר" עם בתל-אביב, בן־יהודה

 בקומה יתחבר הרחוב, של השני בצידו צא
ב המאוכלסים רבי־הקומות שד הרביעית
להולבי-רגל. מעבר ויאפשר משרדים,

 תבדוק ועדת־חקוירה
בבתי־הסוהר המצב את

),1714( הזה בהעולם שעבר בשבוע הכתבה בעיקבות
 באבו־כביר, בבית־המעצר הילד של האונס פרשת על

 בבתי- המצב את שתחקור ועדת־חקירה לקום עומדת
בארץ. הסוהר

 להירתם, החליטה בישראל האדם לזכויות הליגה גם
 ב־ התנאים לשיפור נמרצת לפעולה הכתבה, בעיקבות

בתי־הסוהר.

בעו חברות־התעופה בעיקבות הולכת אל־על חברת
מט לנוסעים. חינם שיחולק מהודר מגזין ומוציאה לם׳
 ואת לישראל התיירות את לעודד זה מגזין־יוקרה רת

אל־על. במטוסי הטיסות

אנזדן שפן — גזגם־נזיבד שני




