
 בפומבי יכיר ניכסוו
הפלסטינית באומה

 רי־ ארצות־הכרית, שנשיא לוודאי קרוב
 הכרה הקרוב כזמן יעניק ניבסון, צ׳ארד

האו כזכויות ארצות־הכרית של פומבית
רשמי. פומבי בנאום הפלסטינית מה

 אבריאל אהוד
בשטה־דס לקה
 בך דויד לשעבר ראש־הממשלה השבוע נשאל כאשר
 היה מי ,84ה־ יום־הולדתו לרגל עיתונאי בראיון גוריון,

 סירב השלטון, את לתפוש בזמנו לו שהציע האיש
להגיב. בתוקף

 עצמו כאיש קשורה לסירוב הסיכות אחת
ה הוועד הנהלת יו״ר - אבריאל אהוד -

 ואושפז, בשטף־דם שלקה הציוני, פועל
לונדוני. בבית-חולים למחצה, משותק

 בריאותו במצב החמרה
רמטכ״ל-לשעבר של
 רמטב״ל־לשעבר של בריאותו במצב גס
 מבתי־החו- כאחד אושפז הוא הרעה. חלה
כארץ. לים

 הש׳׳ב של רשמיים מיסמכים על להסתמך ומבטיחים
הישראלי.

 נמוד משתתפים מספר
העבודה מפלגת בוועידת

 בבחירות העבודה מפלגת חברי של ההתעניינות חוטר
 דאגה מעורר בדצמבר 13ב־ שתערך המפלגה לוזעידת

המפלגה. ראשי בקרב
 כי קבע המפלגה ראשי של רשמי לא סקר

 על יעלה לא בבחירות המשתתפים אחוז
המפלגה. מחברי 2590

 שום רואים אינם החברים ההתעניינות: לחוסר הסיבה
מפלגתם. בתוך מעשי לשינוי אפשרות

 — ״גהה״ בית־הולים
צורתו משנה

המת הכרה בדבר האחרון בשבוע שהופצו הידיעות
בהק תמיכה בדבר ארצות־הברית ממשלת בחוגי גבשת

 הן עזה וברצועת המערבית בגדה פלסטינית מדינה מת
 עמדה ניכסון. של הצפוייה הרשמית להצהרתו הקדמה
ב תפנית מהווה ארצות־הברית ממשלת של זו רשמית

ה בין נגרמה והיא המזרח־יתיכון בעיות את תפיסתה
 בארצות־הברית, שונים חוגים של מלחצים כתוצאה שאר

 על־ הפלסטינים בזכויות בהכרה הצורך בדבר ששוכנעו
 שביקרו בישראל, הפלסטינית המדינה רעיון תומכי ידי

הפ בארצות־הברית הקוזייקרים גם באמריקה. לאחרונה
זה. בכיוון לחצים עילו

 ניב־ של העתידה שהצהרתו ברור כמעט
ש חוסיין, המלך עם בתיאום תיעשה סון

 כממלכתו האחרונה המלחמה אחרי שוכנע
 תפטור נפרדת פלסטינית מדינה שהקמת

כסאו. את המסבנות הבעיות מן אותו

 בפני תעמוד גולדה
כבדים לחצים

 ראש־ על יופעלו בארצות־הברית הנוכחי בביקורה
ה לשיחות לחזור כבדים לחצים מאיר גולדה הממשלה

 מארחיה יהיו לא הפעם יארינג. הד״ר בחסות שלום
 כל את ויפעילו חודש, לפני שם בביקורה כמו נדיבים

ישראל. עי ללחוץ כדי שברשותם ,:אמצעים
 תחזור לא אם כי משוכנעים האמריקאים

 הקץ לבוא עלול יארינג לשיחות ישראל
 תום לפני עוד אפילו אולי להפסקת־האש

 לידיעות בניגוד הראשונים. היום 90 מועד
האמרי התפכחו כאילו כישראל ־שפורסמו

 החדרת נובח הרוסים אל ביחסם קאים
 ב• ההקפאה לאיזור הסובייטיים הטילים

בוושינג משקיפים משוכנעים תעלת-סואץ,
 של הצגה מנהלים רק האמריקאים בי טון

 להוכיח בדי הסובייטים, עם היחסים הרעת
האינטר על להגן מוסיפים שהם לישראל

להפ רבה רצינות מייחסים הם אין אולם שלה. סים
מחיר. בכל להמשיכה ומעוניינים הפסקת־האש רת

 תפרוש מתי
מאיר? גולדה

 לב, אליו לשים אולי כדאי אבל ראשון, רחש סתם
 אמר ממקורביה אחד בראש־הממשלה: שמדובר מביוזן

ב גולדה רמזה לארצות־הברית צאתה שלפני השבוע,
 1971 בסוף מכהונתה לפרוש עשוייה שהיא עימו שיחה

.1972 בתחילת אוי
 שהיא במועד גולדה זאת תעשה זו אישיות לדברי

 תעמוד, שבה בתקופה החופשי, ומרצונה תבחר, בעצמה
הצלחתה. בשיא הערכתה, לכי

 אישיות: אותה על-ידי שהועלו שיקולים
 יהיה מי כעצמה לקבוע אז תובל גולדה

ל להיענות שתיאות גם ויתכן יורשה;
תפרוש. לא זאת בכל שהיא המונית תביעה

 על אחראי - יעקוובי גד
היבשתית התחבורה

רש באופן הממשלה שאישרה לפני עוד
 כסגן־שר, יעקובי גד ח״כ של מינויו את מי

 של פנימיות בישיבות משתתף החל הוא
התחבורה. משרד

 נאות והוא מייגע משא־ומתן קדם יעקובי של למינויו
 משר־התח־ בכתב שקיבל לאחר רק התפקיד את לקבל
במשרד. הסמכויות חלוקת את פרס שמעון בורר,

 יי־ בין אחראי, יהיה •עקובי כי מתברר לכך בהתאם
במשרד. חשוב ענף שהוא היבשתית, התחבורה על שאר,

 יו״ר לתפקיד וייצמו עזר
החרות תנועת הנהלת

ל עומד ״גהה״ לחולי-נפש בית-החולים
 יועברו בית־החולים וצוות החולים היסגר.

 לכית־ההו■ כפוף שיהיה אחר, לבית-חולים
שבפתח־תקווה. ״ביילינסון״ לים

 בין הוא בארץ. מסוגו ראשון הוא החדש בית־החולים
 נועד שהוא בכך הוא חידושו ועיקר בעולם החדישים

לחולי־נפש. מלכתחילה
 של בראשותו מיוהדת מחלקה תוקם בבית־החולים

 ב־ פנימית מחלקה מנהל ),49( עצמון אברהם פרופסור
פרופרנול. בעזרת חדישה ריפוי שיטת שגילה ביילינסון,

 לקולנוע פקולטה
תל־אביב באוניברסיטת

 לבקשתם נענה יה־רוטשילד אדמונד הצרפתי הברון
 כסף סכום והקציב תל־אביב אוניברסיטת ראשי של

באוניברסיטה. אמנותי לקולנוע פקולטה לבניית

 על גילויים
הש״ב עסקי

 גילויים של מבול צפוי
 למיניהם, הש״ב עסקי על

 של הראשונות שנותיה ־מן
המדינה.

ל השאר, כין צפוי,
כ אחד ספר פחות

האח לספרו תגובה
 מיכאל ד״ר של רון

בר-זוהר.
המה בר־זוהר, של ספרו

 עורר הראל, איסר את לל
ש מסויימים, בחוגים רוגז

 האמת את .לספר הבטיחו
הראל, איסר על לאמיתה״

מנ החרות בתנועת הצמרת מאישי במה
 וייצמן עזר (מיל.) אלוף את לשכנע סים

הקרו בוועידה להציג
 את התנועה של בה

 יד לתפקיד מועמדותו
ה הנהלת שב-ראש

תנועה.
 פנוי נותר היו״ר תפקיד

 ארית ח״כ של פטירתו מאז
מ זמני באורח בן־אליעזר.

 לבני, איתן התפקיד את מלא
 של מזכירה בעבר שהיה

התנועה.
 וייצמן על הלוחצים בין
 יעקב התפקיד: את לקבל

ח בחברה מנהלו מרידור,
 וחתנו פרי להובלת יתית

 קר־ יוסף ח״כ מרידוד, של
מרמן.

ה הלימודים בשנת שכבר לוודאי קרוב
הפקולטה. תיפתח כאה
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