
 עבודות מסירת על מחליטים בהן בישיבות יושב והוא
ההסרטה.
 גפני״ ״וילי ההסרטה כהכרת שותן* שחם
מס מחלקתו. מידי עבודות שקיפלה בע״מ,

 שחם עוד היה פה בתקופה כי גם תפר
 הוא בשומרון, האיזורים כאחד צבאי מושל
מקל ערבים עם שותפויות למספר נבנם

מח המפעילות כחברות ותול־ברם, קיליה
צבות.

 לצמצם מעוניין מזדהות, הבלתי המדינות ועידת תתכנס
 ועידה לקראת לארצו ישראלי צבאי סיוע של הרושם את
 ראש־הממשלה כי מנבאים אף בסינגפור משקיפים זו.

אנטי־ישראליות. הכרזות כמה להכריז עשוי

 מפ״ם ביו משבר צפוי
וביטחון לשלום והתנועה

גונן ת ך י ו
אמריקה יהדות

ו לשלום התנועה כין צפוי גדול משבר
מפ״ם. לבין ביטחון
 בסיס (על נמצאים בו רחב, אירגון־גג היא התנועה

שו וקבוצות מק״י, העוה״ז, מפ״ם, מע״י, אנשי אישי)
הפרופסורים. מחוגי ובודדים נות

 :דייו—גולדה
עוייגת ציפייה

 דיין כמשה לראות חדלה מאיר גולדה
גרידא. שר-ביטחון

 אליו להתייחס נוטה היא ויותר יותר
שעמ הפנים־מפלגתי, כמאבק גורם באל
עויינת״. ״ציפייה של בעמדה מוגדרת דתו

 בחודשים חסרי־סייגים שהיו השניים, בין היחסים
וזהירים. מסוייגים עתה נעשו האחרונים,

בשלום רוצה
 סיכוי כל שאין מעידה ממשלת־ישראל מטעם בדיקה

 תוב־ נגד מרשים ציבורי למסע אמריקה יהודי את לגייס
לוושינגטון. ירושלים בין משבר ייזזצר אם רוג׳רם, נית

האמרי כרחוב המנשבות הרוחות נובח
 נגד להתייצב מוכנים היהודים אין קאי,

ה יילחמו זאת לעומת כפוי. שלום הסדר
לישראל. נשק הספקת למען יהודים

 מפ״ם אן התנועה, בפעולות בלטו מפ״ם מאנשי כמה
 הדבר יביא סן מחשש בהסתייגות, אליה התייחסה כולה
 פירוק עם הלאומי. הליכוד ממשלת לבין בינה לקרע

זו. לפעילות לחזור מפ״ם עתה רוצה הליכוד,
ה נציגי את הזמינו מפ״ם ראשי שני

 תשלום למעשה להם הציעו לשיחה, תנועה
 בידי למכשיר התנועה הפיכת תמורת גדול

 כצו■ להשתלם צריך היה התשלום מפ״ם.
קיבוצים". לחברי קולקטיבי ״מס-חכר דת

ה מוסדות בכל רוב למעשה, מס״ם, דרשה כתמורה
אאוטלוק. ניו בכתב־העת השורר למצב בדומה תנועה׳

 ועכשיו זו, תביעה דחו התנועה אנשי
מתחרה. תנועה כהקמת מפ״ם מאיימת

 בהתייצבות־ גם ביטוי מצאו אלה יחסים
 רק עומדים דיין של לימינו באשר הבוהות,

 שלמה ושר־המשטרה פרם שמעון השר
הילל.

 כבר הנסיגה
״בגידה״ אינה

 — תעלת־סואץ
הלב תשומת במרכז

 להתקרב רוצים
מוסקבה אל

 ישראל בין המגעים לחידוש שונות יוזמות צפויות
לברית־המועצות.

ה ולמרות הרשמי, ניתוק־היחסים למרות כה, עד
 וברית־ ישראל נציגי בין הארסיות ההדדיות התקפות

 של מינימום נשמר בינלאומיות, במות מעל המועצות
ומוסקבה. ירושלים בין קשר

 של פגישתו היתה ביותר ורם־הדרג החשוב המגע
 סובייטיים נציגים עם אלון יגאל ראש־הממשלה סגן

בחו״ל.

 גם היחסים לחידוש הדרישה תועלה עתה
 ויתכן - ישראליים פוליטיים אישים בפי

 ינסו בישראל שמאלניים אירגונים שגם
זה. ככיוון ציבורית יוזמה לפתח

תומר מי
פולברייט; בתוכנית

הסנ לתוכנית כיותר החשובה התמיכה
 שר־ מצד ניתנה פולברייט ויליאם טור

ספיר. פינחס האוצר
 ישראלית—אמריקאית ברית־הגנה המציעה זו, תוכנית

תגו עוררה ,1967 ביוני 4ה־ לגבולות נסיגה תמורת
הממשלה. חברי רוב מצד חריפות בות

 בעצם, תסתכם, רוג׳רס תוכנית גם כי הסבורים, יש
 לכן, פולברייט. על־ידי המוצע לזה דומה בהסדר
 ל־ ההצעה ניצול תוך ישר, לה להסכים מוטב לדעתם,

אמריקאיות. וערבויות ברית־הגנה

 שערורייה
היהודית בסוכנות

ש אחרי היהודית, בסוכנות לפרוץ עומדת שערוריה
 הסרטים למחלקת בסוכנות האחראי האיש כי התברר

 שחם, (,״זוניק׳׳) זאב (מיל.) אלוף־מישנה והטלוויזיה,
ממחלקתו עבודות המקבלת ם,רטיס רתבהב שותה הוא

 מד,דבקת בה חזרה השלמה ארץ־ישדאל למען התנועה
 בחיוב להיענות ממשלת־ישראל להחלטת ״בגידה״ הכינוי

רוג׳רס. האמריקאי שר־החוץ של השלום לתוכנית
הת התנועה, ביטאון הארץ, זאת של האחרון בגליון

ב שפורסמה זה בנוסח כותרת על התנצלות פרסמה
 נעשה הדבר כי בה וצויין קצר, זמן לפני עיתון אותו

בטעות.
ראשי של פומבית בהופעה לכן, קודם שבוע אולם

 היבשתי הגשר יהיה השלום הסדר של הקורבנות אחד
המקביל. הנפט וצינור אשדוד—אילת

 תע• חזרה להסדר, הסיכוי התגברות עם
 היא הכוונה תשומת־הלב. למרכז לת־סואץ
 להרחיבה כדי גדולים, סכומים כה להשקיע

או תוכלנה שנים חמש בעוד ולהעמיקה.
כתעלה. לעבור טון 5אלן 250 כנות ניות

עיתו הופעת אחרי התנועה
 ״בגידה״, הכותרת עם נם
 לציין מהם איש מצא לא

זו. טעות
 ארץ■ שראשי נראה
 נאלצו השלמה ישראל
ההתנצ את לפרסם

ש רמזים נוכח לות
אפש על להם נרמזו

 פעילותה צימצום רות
התנו של הציבורית

עה.

 עירעור צפוי
 היחסים

סינגפור עם
 התירה, סינגפור ממשלת

 בתולדותיה, הראשונה בפעם
 אל־ אירגון של למשלחת

 גבולות אל להיכנס פאתח
ה רשמי. לביקור המדינה
 מ־ לסינגפור הגיעה משלחת

 ויכוח ועוררה ג׳אקארטה,
נו הזעירה, במדינה ציבורי

 של ההדוקים קשריה כח
ב ישראל, עם זו מדינה
הצבאי. בתחום מיוחד

 של רשמי ביקור
התנג אירגון נציגי

בסינג פלסטיני דות
משמ כעל הוא פור
 כמדינה מיוחדת עות

מש נוכחות נוכח זו,
 צבאית אימון לחת

שם. גדולה ישראלית
סינ ממשלת שראש נראה

 העומד יו, קוזאן לי גפור,
 גדולה משלחת בראש לצאת

שם לזמביה, הבא בחודש

- המ׳ונ. אש טווח ן אם רדתתפיהך. ודרג דית

 עם לדבר ״יש פרס:
שלהם״ בשפה האלג׳ירים
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