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ף 1ניי תו1£1
 הסובייטי הצי

השישי הצי בעקבות
 המזרחי באיזור האמריקאי השישי הצי של ריכוזו

 ולבנון, ישראל חופי בקירבת הים־התיכון, אגן של
 במיקרה בירדן התערבות לאמריקאים לאפשר שנועד

 בים- הסובייטי הצי ריכוז גם עימו גרר הצורך,
זה. באיזור התיכון

ה של תנועה לכל הרגישים הסובייטים,
 הצי אוניות את להשיט החלו השישי, צי

לה כדי השישי, הצי אוניות אחרי שלהם
 פעולה של אפשרות לכל מרתיע איום וות

 לאו-דווקא האמריקאים, מצד צפוייה בלתי
ירדן. נגד

 כדי קשריו את לנצל מאמציו כל אולם
כתוהו. עלו משפחתו קרוב את לשחרר

 הדיחה גולדה
אשד חגי את
 של המדיני סופרו שהיה מי אשד, חגי

 הבולל זה, מתפקידו יודח ״דבר", העיתון
האי הוראתה לפי הממשלה, ענייני כיסוי
מאיר. גולדה ראש-הממשלה של שית

 מתקופת עוד אשד לחגי טינה השומרת גולדה,
 בן־ של לצידו אשד התייצב בה המפורסמת, הפרשה
 ביג׳י, של עמדתו להצדקת ספר פירסם ואף גוריון
ה במשבר דיין לצד התייצב כאשר אשד על רתחה

 להפסיק המערך לשרי הורתה היא האחרון. ממשלתי
 להדיחו דבר מערכת על ולחצה פעולה עימו לשתף

מתפקידו.
 את רק לכפות כנראה ימשיך אשד חגי

 המדיני הכתב ואילו משרד־החוץ ענייני
 בלוק, דני הנראה כפי יהיה ״דבר" של

הפרלמנטרי. הכתב שהיה

 מכין שר־המשפטים
בו־גוריון צוואת את

 יעקב־שמשון שר־המשפטים ביקר לחודש בשישי
בשדה־בוקר. בן־גוריון דוד אצל שפירא

 השניים, בין סולחה היתה לביקור הרישמית הגירסה
 בן־גוריון את שנים ארבע לפני כינה ששפירא לאחר

כ״פאשיסטים״. ואנשיו
 של האמיתית הסיבה כי מתברר עתה

 כן־ דויד של צוואתו הבנת היתה הביקור
גוריון.

 פולה של צוואתה את שפירא ערך 1955ב־ אגב,
בן־גוריון.

 גורדון עמוס של במקומו — החדשות חטיבת מנהל
לפרוש. העומד

 לאנשי ניצחון מסמנים החדשים המינויים
ש מרד כעיקכות כזמנו שהודחו גיכתון,
פינסקר. חגי עמד בראשו

תעסוקה. ללא שעה לפי נשאר עצמו פינסקר אגב,

 מיוחד יועץ
לשר־הבריאות

 שם־ ויקטור שר־הבריאות של הצהרותיו בעיקבות
 במחבלים, קשור החולירע מחלת שמקור יתכן כי טוב,
 ממתן להימנע — מפ״ם — מפלגתו ראשי לו יעצו

לעיתונות. הכרזות
 להצמיד מפ״ם: ראשי של נוספת הצעה

 הסתבכויות למנוע בדי מיוחד יועץ לשר
כעתיד.

תפילה
החולירע נגד
 בניו־יורק, היושב מלובאביץ׳, לרבי פנו חב״ד חסידי
החולירע. מחלת הדברת למען שיתפלל בבקשה

 שלחו הם החסידים: של נוספת פעולה
 כדי החולים, בל עבור פדיון־נפש לדכי

מותם. את למנוע

 לישאנסקי יוסף על מחזה
ב״הבימה״ יוצג

 מעוניין עזר
הבחירות את להחיש

 עזר משך לא חברה, כמנהל החדש עיסוקו למרות
ומימשל. מדיניות מענייני ידו את וייצמן
 תפקידים בעלי אישים עם נפגש הוא

ל קו־פעולה עימם לגבש כנסיון רשמיים,
 עיתונאים גם הממשלה. על לחץ הפעלת

 השיחות בסוד משתתפים אליו המקורבים
הללו.

 ציבורית אווירה ביצירת מעוניין עזר כללית: הערכה
 בחירות לקיים הממשלה את שיחייבו מדיניים ותנאים
בהקדם. הדשות

 רולו אריק! של ?!רוב
בירדן החטופים ביו

 בירדן כבני־ערובה המוחזקים החטופים הנוסעים בין
 נמצא פלסטין לשיחרור העממית החזית אנשי בידי

 לענייני הכתב רולו, אריק של משפחה קרוב גם
 •לה רב־ההשפעה הצרפתי העיתון של המזרח־התיכון

ממד.
 אריק שהה זארקה, למחנה הובאו שהחטופים בשעה

 ובקרב הערבי בעולם הטובים בקשריו הידוע דולו,
 לא מעמדו למרות אולם ברבת־עמון. המחבלים, חוגי

 קרוב עם להתראות יהודי, שהוא רולו, הצליח
משפחתו.
ברבת־עמון, היום עד נמצא דולו אריק
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שינויים
ב״שידורי-ישראל״

 לאה ישראל, קול של לשעבר התוכניות מנהלת
 חנוך של הדחתו לאחר מתפקידה שפרשה פורת,

 ברשות ארוך לטווח התיכנון למנהלת נתמנתה גיבתון,
 פורת שימשה שנתיים, לפני פרישתה לאחר השידור.

בושינגטון. ישראל של ההסברה כצירת
 בכיר לתפקיד גיבתון איש של השני מינויו זהו

 למנהל שמונה הובב, משה היה הראשון השידור. ברשות
ישראל: קול

 רגר, (איז׳ו) יצחק לשעבר, השידור רשות מזכיר גם
לתפקיד שנטל. ללא־תשלום מהחופשה כנראה יחזור

ה סביב להתעורר עלולה ציבורית סערה
 מוצג להיות העומד יוסף", ״עקידת מחזה

 כהו־ ״הבימה" הלאומי התיאטרון על-ידי
הח ככר עליו ושהעבודה הקרובים, דשים

לה.
 קניוק יורם הסופר בידי ויבויים שנכתב המחזה,

 ה־ בדמות עוסק להצגה) התפאורה את גם (שיצייר
 לי- יוסף — הישוב ותיקי בין במחלוקת השנוייה
 בידי והוסגר ונילי השומר איש שהיה מי שאנסקי,

 התורכים לשלטונות ארוך מירדף אחרי השומר אנשי
 ששרדו השומר שוותיקי לוודאי קרוב אותו. שתלו
המ המחזה הצגת עצם נגד להתקומם עלולים בחיים

חיובי. באור לישאנסקי את תאר
 כשאת הבימה, צעירי יהיו במחזה השחקנים כל

 אלכם במחזה יגלם עצמו לישאנסקי יוסף תפקיד
קלצ׳קין. רפאל הבימה ותיק של אחיו בן קלצ׳קין,


