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 של ביקורה :הלבן הבית
רצוי לא - גולדה

 עם דיונים לקיים מאיר גולדה של נפיונה
 קרום ייכשל בכירים, אמריקאיים מדינאים
לוודאי.
 לוועידת שהוזמנה בנימוק לאמריקה שתגיע גולדה,
 להיפגש דרך־אגב תנסה המאוחדת, היהודית המגבית

האמריקאיים. המדינאים עם
 בשעה כי לה יסבירו הלבן הבית דוברי

רצוי. אינו בזה ביקור זו

 נגד גולדה
מפלגתה מזכיר

 אליאב לובה את להרחיק תתבע גולדה
העבודה. מפלגת במזכיר מתפקידו

 לעסוק צריך מזכיר־מפלגה כי תיטען ראש־הממשלה
 מקדיש דבריה לפי בפוליטיקה. ולא באירגון בעיקר
 במדיניות גם ומתערב לפוליטיקה זמנו רוב את לובה
המדינה. של החוץ

מלחמת־רבנים
בתל-אביב

 שהתמודד פרנקל, יצחק־ידידיה הרב השכונות, רב
 מישרת על גורן שלמה האלוף הרב נגד שנתיים לפני
 קולות בהפרש ונכשל יפו—לתל־אביב הראשי הרב
 של בחירתו נגד ציבורית במערכה לפתוח עומד קטן,
גורן.

 לא שגורן שערורייה זו כי■ טוען פרנקל
 כאופן שנתיים, לפני בחירתו מאז נבנם,
לתפקיד. מעשי

התפ את ממלא לא גורן פרנקל, לדעת
 כלל. בו מעוניין אינו שהוא מפני קיד,
 הרב כם על להתמודדות עצמו מבין גורן

 בעוד שייערכו בבחירות לישראל, הראשי
 הראשי הרב מישרת את ואילו שנה, חצי

 - כרזרבה שומר הוא לתל־אביב-יפו
ייבחר. שלא במיקרה

שערוריות
במפד״ל

 שערוריות תתגלינה במפד״ל, הירושה ריב רקע על
 סודות לגלות יתחילו במפלגה היריבים כאשר שונות
השני. נגד האחד

 תישמע המיעוט, גוש מראשי אחד כלפי
 הכספים להעברת אחראי שהוא האשמה

 בדרכים לישראל, בחו״ל, מרכזת שהמפלגה
■חוקיות. לא

 ידיעות תתפרסמנה אחר בכיר עסקן נגד
 רכישת על־ידי בעיקר שצבר, רב רכוש על

 על ידע תפקידו שבתוקף שעה קרקעות,
המדינה. של הפיתוח תוכניות
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 ״רדינג״ ארובת
?וינטי שעון תהיה

המבוע הארובה
 תחנת של רת

 החשמלית הכוח
 כתל־ ד׳״ ״רדינג
 על הנשקפת אביב,

 בולה העיר פני
המונו את ומהווה

 כיותר הבולט מנט
לה עשוייה שלה,

 קינטי לפסל פוך
ומרהיב. ציבעוני

 עמי הצעיר האמן
 הקינטיים שפסליו שביט,
 בביא־ עתה זה הוצגו

 שם וזכו ונציה של נלד,
ל הציע נלהבים, להדים
 להפוך החשמל חברת

 של ארובת־הענק את
קינטי, לשעון ד- רדעג

ה במשך שייראה
 ואילו ציכעוני יום

 את יורה בלילה
 באמצעות השעות
מ תאורה מיתקני
מת וגופים יוחדים

נועעים.
 גובשה טרם התוכנית

הנר כפי אולם סופית,
ל הארובה תחולק אה

 שכל ציבעוניות תיבות
 בהתאם תואר מהן אחת

בה. המצויירת לשעה
 את נתן כבר חושי, יעקב החשמל, חברת מנכ״ל
 בזמן תבוצע שהיא ונראה לתוכנית העקרונית הסכמתו

ביותר. הקרוב

 סודי שותה מגה״ל ח״ב
גדול תעשייתי במפעל

 לאהד מאוד המקורב גח״ל, מח״כי אהד
 בשותף־ לאחרונה נבנם גח״ל, של השרים

 הגדולים, התעשייה ממיפעלי באחד סמוי
פרוטה. אף למעשה שהשקיע מבלי

 של ההשלכות
בו־אמדו פרשת

 בנימוק צה׳׳ל, בגלי בן־אמוץ דן של תוכניתו הפסקת
המע יהיה לא עצמה״, את מיצתה ש״התוכנית המגוחך

 כלי- ממערכת אופוזיציוניים כוחות להוצאת האחרון שה
הממלכתיים. התיקשורת
ההו כי העלתה בן־אמוץ פרשת חקירת

 שיצאה מאוד וייתכן מגבוה, באה ראה
 התבטאות על בתגובה שר-הכיטחון, מחוגי
 אופו- דיעות השמעת נגד הממשלה ראש

ובטלוויזיה. ברדיו זיציוניות
 רשות ראש של נאומו את להבין יש זה רקע על

 נון־קת־ של גילוי כל להחניק בגלוי שתבע השידור,
איו השמעת תוך ובשידורי־ישראל, בטלוויזיה פורמיזם

זו. הוראה אחרי ימלאו שלא הרשות עובדי כלפי מים

 בכלא מוות
אשקלון

 חקירת את ידרשו בינלאומיים גופים
הפלס השיחרור ״אירגון מפקד של מותו
 ומת באשקלון כלוא שהיה בעזה, טיני"

שעבר. בשבוע
 חלקי בכל כדורים שלושים על־ידי שנפגע החבלן,

 הגדולה שביתת־הרעב פרצה כאשר ונכלא. נתפס גופו,
 — אליה הצטרף שבועיים, שנמשכה אשקלון, בכלא

 כתוצאה מת הוא הרופאים. של חמורות אזהרות למרות
הישרא העיתונות כל על־ידי (שהושתקה זו משביתה

לית).
 בינלאומית תשומת-לב ימשוך המעשה

 לכית-הסוהר הנחשב אשקלון, בכלא לנעשה
בישראל. כיותר הקשה
 על מפורטת הודעה ימסור ששר־המשטרה ייתכן
 — אבנרי אורי של לשאילתה בתשובה זה, מיקרה
 במשך העניין את השתיק בתי־הסוהר ששרות אחרי

 סיבת את שהעלימה הודעה מסר ולאחר־מכן שבוע,
הרעב. שביתת — העציר של האמיתי מותו

 על האזרחית הבהרה
 — התעופה

חיל-האוויר לידי
 כדי לחץ להפעיל מתכוון וייצמן, עזר שריו;תחבורה

 לידי בישראל, התעופה על האזרחית הבקרה את להעביר
חיל־האוויר.

 שנמתחה הביקורת בעיקבות באה עזר של יוזמתו
 חיל־ בין המפוצלים במדינה, הניוזט עזרי על באחרונה

במשרד־התחבורה. האזרחית התעופה ומינהל האוויר


