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ניכסוו אל
 הנשיא עב לפגישה מתכוננת מאיר גולדה רק לא

 בארצות־הברית בשנית■ תבקר כאשר ניכסון, ריצ׳רד
האו״ם. של היובל חגיגות לרגל

 השינויים לאור חיונית׳ זו פגישה נעשתה למעשה,
 עבד־אל־נאצר. גמאל של מוחו אחרי במרחב הצפויים

 חומר־הרקע את הצדדים שני יועצי מכינים עתה כבר
 כללית לבחינה שיזכו והביטחוניות המדיניות לשאלות

מחודשת.
 גם לפגישה. מתכוננת גולדה רק לא אכל

 כפגישה לזכות משתדל אכן אכא שר־־החוץ
 כנפרד* אם גולדה, כהכרת אם - כזאת

עדיין. כדורים לא סיכוייו:
 שר־הכיט־ הוא כזו לפגישה אחר מועמד

 ל־ כקרוכ יסע הוא שגם דיין, משה חון
 אכן, סיכויי כמו סיכוייו, ארצות־הכרית.

לק כעיקר רגילים, כימים מאשר מוכים
 לבית־ המתקרכת מערכת־הכחירות ראת

ארצות-הכרית. של הנכחרים

כ שהשתרר המצכ כי להם נראה עתה
 סכיכה לרכז לגולדה יאפשר אלה עניינים

כא המפלגה, חכרי שורות כין עצום רוכ
 שוכ הנוקשה הכיטחוניסטית תדמיתה שר

דיין. של מזו נופלת אינה

 בעבירות נאשם עיתונאי
המדינה ביטחון על

כ המחוזי שלכית־המשפט קרוכ-לוודאי
לממ המשפטי היועץ על-ידי יוגש ירושלים

אח ״ידיעות כתכ נגד כתכ-אישום שלה
איתן. אדוין כפארים, רונות״
 ■חד בפאריס׳ חודשים מיספר לפני שפירסם איתן,

 בעלילות העוסק ספר קיאו, איב הצרפתי העתונאי עם
 החומר את להגיש מבלי הישראליים, הביטחון שירותי

 החמורים הסעיפים באחד יואשם הצנזורה, לביקורת
המדינה. ביטחון חוק לפי ביותר

 במשרד בכירים פקידים
במרד מאיימים הפנים

 עומדים במשרד־הפנים, הבכירים מהפקידים כמה
 קשריו על לחקור בורג יוסף ד״ר משר־הפנים לדרוש

ו מיכון מיפעלי עם במשרד אחר בכיר פקיד של
אוטומציה.

 שכתוקח פקיד, שאותו טוענים הפקידים
 המיפ־ עם קשור הוא הציכוריים תפקידיו

משו פרטיים כעסקים גם עוסק החל על,
למיכון. החכרה עם תפים

 לאחרונה זכה פקיד אותו של בנו נוספת: טענה
ואוטו למיכון המיפעל מקרן ל״י 2000 בסך למילגה

מציה.
ה מאיימים דרישתם, תתמלא לא כאם

קולקטיבית. כהתפטרות פקידים

ישראלית תרופה את יזם מי
בחו״ל הדים מעוררת לירדו? הסיוע שיירות

היש שיירות־הסיוע של הרעיון כי מסתבר עתה
 שם, האזרחים במלחמת שנפגעו ירדן לאזרחי ראליות

 על־ידי למעלה נדחף אלא בממשלה, כלל הועלה לא
אחרים. אזרחים

אנ שני הרעיון את הגו כמקכיל במעט
 ומנכ״ל דיין רות שר-הכיטחון אשת שים:
 שרות כעוד טרדו. צבי המשפטים משרד

 סיפר כעלה, כפני הרעיון את העלתה דיין
 שמשון יעקב לשר-המשפטים, טרלו עליו

לגולדה. ההצעה את שהעביר שפירא,
 הסיוע בהושטת תמכו דיין וגם גולדה שגם כיוון
 המימשל שלטונות על־ידי במהירות העניין בוצע לירדן,
הצבאי.

 מבית־החולים עצמון אברהם פרופסור שגילה התרופה
 הסכיזופרניה של לסופה להביא עשוייה ואשר בילינסון

בחוץ־לארץ. רבים הדים עוררה
 עצמון הפרוס׳ עם טלפונית התקשר שעבר בשבוע

 מהפרופ׳ ביקש מהולנד הפרוס׳ מהולנד. סתאם הפרוס׳
 הפרופרנולול תרופת על פרטים לו להעביר עצמון

),1724 הזה (העולם
יתחי הקרוכים כימים השיחה: תוצאות

 לחולי-נפש מכתי-ההולים כאחד לערוך לו
עצמון. של שיטתו לפי ניסויים בהולנד

 ההסתדרות דובר
להתפטר מתכונן

 את להגיש עומד סולר, שמואל ההסתדרות דובר
התפטרותו.

 בן- יצחק ההסתדרות שמזכיר מכך נפגע סולר
 המחלקה לראש דרור אמנון העיתונאי את מינה אהרון

 מזכיר לישכת שליד ויחסי־ציבור דוברות לתקשורת,
 להסיק .עומד הוא כי הודיעו ומקורביו ההסתדרות
מסקנות.״

 פסטיבל־פופ
בישראל ביו־לאומי

 המארחות הארצות לשורת להצטרף עומדת ישראל
ופוס. ג׳אז של בין־לאומיים פסטיבלים

 נפולי, ג׳ו האמריקאי האמרגן לארץ הגיע שבוע לפני
יוגו בבלגיה, 1971 לשנת הפופ פסטיבלי את המפיק

 את להכין כדי בא הוא וסיציליה. מאלסה סלביה,
בישראל. לפסטיבל־פוס הרקע

 כ- של השתתפותם צפוייה התוכנית לפי
 כין וזמרים. נגנים כולל זרים, אמניס 250

 לואי את לארץ להכיא נפולי מתכונן השאר
ה דילן. כוב ואת ותזמורתו ארמסטרונג

 להופיע הסכמתם את נתנו ככר שניים
כארץ.

 גאוו יהורם ביו סיכסור
גולו מנחם והמפיק!

 השחקן־במאי כין העסקיים הקשרים
 נותקו, גולן מנחם המפיק לבין גאץ יהורם

השניים. כין שפרץ חמור סיכסוך כעקבות
 בשם ירושלים על תעודתי סרט לאחרונה ביים יהורם
 2ס0כ־ גולן מנחם המפיק השקיע בו שלי ירושלים

 את להפוך גאון החליט ההסרטה במהלך ל׳׳י. אלף
מלא. באורך לסרט הסרט

 של הופעת־יחיד להפיק שתיכנן לגולן נודע בינתיים
 כי גאון״ יהורם את מציג גולן ״מנחם בשם גאון

 אברהם האמרגן עם התוכנית את להפיק העדיף יהורם
 הוא כי לגאון הודיע מכך כתוצאה דשא. (״פשנל״)

 גאון הודיע במקום בו הסרט. הפקת את למכור עומד
 חברה להקים עימד הוא ההפקה. את לקנות מוכן כי

 מידי הסרט את ת לקנן כדי הדרוש הכסף את שתגייס
גולן.

 הטוען בפרשה, מעורב נוסף גורם כי הסתבר בינתיים
 כי הטוען גודיק גיורא האמרגן ההפקה: על לזכויות

גאון. של היחיד תוכנית את לראשונה ותיכנן שיזם הוא

 במשרד־החוץ התקוממות
מבחוץ מינוי נגד
כ לנקוט עומד משרד-החוץ עוכדי ועד
״מע כתב מינויו.של נוכה מחאה צעדי
 כשגרירות הכללי למונסול כרמל, חזי ריב",

כלום־אנג׳לם. ישראל
 לעבוד שהחל לפני בזמנו, שירת ,33ה־ בן חזי

 זאת למרות בטוקיו. ישראל בשגרירות כעיתונאי,
 מיניי הנכבד, לתפקיד במינויו משרד־החוץ עובדי רואים

 של בדרגה העלייה סולם את החוסם מבחוץ אדם של
במשרד. זוטרים פקידים

 - המערר ועידת
במועדה תתקויים

ה את לקיים בכל־זאת החליטו ואלון ספיר גולדה,
 בעוד במועדה, המערך של הראשונה הנבחרת וועידה

 על־ לדחותה שיש סברו לכן שקודם למרות כחודשיים,
ושלום. ביטחון בנושאי דיין עם עימות למנוע מנת

ז ו ג ז נ ז ח ז ן ו נ י י ר צ ^ ב


