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 סיוב נינסון
גורדה? עם להיפגש

ה מהמהלכים אישי באופן נפגעה מאיר גולדה
 לשיחות בקשר ארצות־הברית ממשלת של אחרונים

 לאיגרת האמריקאים של הנרגזת תגובתם יארינג.
 הנשיא של ונאומו ליארינג, הישראלית התשובה

 את הממשלה בראש עוררו שעבר, מהשבוע ניכסון
 נשיא ידי על אישי באופן רומתה שהיא ההרגשה

האחרננה. בפגישתם ארצות־הברית
 הרשמית בהכרה גולדה של חמתה עלתה במיוחד

ב העומדת הפלסטיני, לעם ניכסון הנשיא שנתן
 וכל מכל השוללת הקיצונית לדעתה גמור ניגוד

הפלסטינית. הישות קיום את
ממ עם הצפוי העימות רקע ועל זה רקע על
הועל הנסיגה, לגבולות בקשר ארצות־הברית שלת

 ניב־ לבין גולדה דין נוסף מיפגש לערוך הצעה תה
 גולדה תוכל ביניהם אישית שבשיחה כדי סון,

 ארצות- נשיא של האמיתיות כוונותו על לעמוד
ול לה שנתן ההבטחות את לו להזכיר הכרית,

גלוי. קרע למנוע נסות
 בהקדם זו למטרה לטוס מוכנה היתה גולדה
 ההחלטה שנפלה אחרי לארצות״הברית. האפשרי

 ארצות־הברית ממשלת אצל גישושים נעשו כך על
 נעשו הגישושים כזו. פגישה לקיים הסיכויים בדבר
 בארצות־ה- ישראל שגריר ע״י — מישורים בשני

 אצל משרד־החוץ ידי על ובארץ רביו, יצחק ברית,
בישראל. ארצות-הברית שגריר

משמ וחד מהירה היתה ארצות״הברית תשובת
 רעיון את כנראה דחה לא שניכסון למרות עית.

 לישראלים נאמר אדיבות, מטעמי הסופית, הפגישה
 בין פגישה הקרוב בעתיד לקיים סיכוי כל אין כי

לגולדה. ניכסון

בלונדון יידרש אבו
 התחייבות לתת

לנסיגה
 את העמיד דאגלס־יום אלק סר הבריטי שר־החוץ

 עם פגישתו לפני שבועיים מביך. במצב אבן אבא
 התחייבות מישראל דורש שהוא הכריז בלונדון, אבן

המוחזקים. מהשטחים נסיגה על מפורשת
 עומד כאילו הדכרים נתפרשו כירושלים
כ מאבן, זו התחייכות לתבוע דאגלם־יום

המיועדת. הפגישה עת

 (שוב) זעמה גולדה
אבו על

 לשערורייה גרמה סטודנטים בפני אבן אבא של נאומו
ב שנוצרה הקיצונית הרגישות את המוכיחה קטנה,

ירושלים.
 ויתר שאבן הרושם נתקבל ישראל שידורי דיווח לפי

 ישראלית בנוכחות והסתפק שארם־אל־שייך, סיפוח על
שם.

 זה, שידור אחרי בלבד מעטות דקות
 מאיר גולדה מטעם נזעמים טלפונים הגיעו
כ אכן על להתנפל שהתכוונו דיין, ומשה

הממ קו את כפותרים שנראו דכרים של
שלה.

 היה אבן של המדוייק הניסוח כי הוכיח קצר בירור
נרגעו. והרוחות הממשלתי, הקו בתחום

 תוותר מפ״ס
עזה על

מפ״ם. בצמרת תזוזה הלה בסתר וכמעט בשקט
 רצועת־ את לספח יש מפ״ם של השלום״ ״תוכנית לפי

 למדינת־ מפ״ם) של קיבוצים כמה שוכנים (.שליידה עזה
ישראל.

 ד־ המפלגה מעסקני כמה הצליחו עתה
 מצי־ אינה זו שדרישה ההנהגה את שכנע

 ליד־ תפופח שעזה להסכים ושיש אותית,
הכרון. עם אותה שיחבר מסדרון עם דן,

 אנטי-ימנית הבוצה
באוניברסיטה מתארגנת

 בא־ וסטודנטים מרצים של גדולה קבוצה מתארגנת
 סטודנטים ״חוג לעצמה: הקוראת תל-אביב ניברסיטת

 הפרוס ראשיה שבין הקבוצה, חופשי״. לקאמפוס ומרצים
לסטו הפונה כרוז, שעבר בשבוע פירסמה מירון, דן סור

 תהליך המעודדים לאלה אתם שותפים ״האמנם דנטים:
 להעמיד והמבקשים בישראל האקדמי החופש דיכוי של
 לאלה ד,ש.ב.? אנשי חסות תחת האוניברסיטאות את

 המבקשת היהודית להגנה הליגה מעשי על המברכים
 רוסיה יהודי מצוקת את רק לא בריונות במעשי לחסל

בישראל?״ והדימוקראטיה החופש את גם אם כי
 את כיותר חריפה כלשון תוקן! הכרוז
ה וראשיה הסטודנטים התאחדות מוסדות
 ״לעגלתם הסטודנטים ציבור את רותמים

 אק־ פרופסור וייצמן, עזר בגין, מנחם של
 לפעול: לסטודנטים וקורא ודומיהם״ צין

 מדרכי אלה, מאנשים אתם מסתייגים ״אם
 •ט־ אתם חשים אם — ופעולתם מחשכתס

בי תנו - בשמכם לרעה שימוש נעשה
"1 לעמדתכם טוי

 הקרובות בבחירות כנראה יינתן זו לעמדה ביטוי
 מתארגנת האוניברסיטאות בכל הסטודנטים: לוועידת

 ב־ לבחירות רשימות המציגה סטודנטים קבוצת עתה
 לרתימת המתנגדים סטודנטים הם כשנציגיה פאקולטות

והבינלאומי. הישראלי הימין לעגלות הסטודנטים אגודות

דגניה. בן ב״ץ, אבשלום במאי
 הגיש פלד, בהנהלת ושימושי, חברתי למחקר המכון

 תחנת הקמת רק כי הכללית להסתדרות חוות־דעת
 הלקוייה התיקשורת את לשפר עתידה עצמאית טלוויזיה

 הפרטיות ההפקות וחברת לחבריה ההסתדרות שבין
 בדבר להסתדרות מקבילה הצעה הגישה פלד־כ״ץ של

ההסתדרותית״. ״הטלוויזיה הפעלת

 חוזר זוהר אורי
הבאים״ ל״ברוכים

ב שנוייה היתה שרמתן הופעות של שורה לאחר
 הטלוויזיה מתוכנית חבקין דרורה הודחה מחלוקת,

הבאים. ברוכים
גויי־ אילון המפיק־במאי של לידיו הוחזרה התוכנית

 אורי של הופעתו את לחדש שהעדיף טין,
 ביקורת נמתחה שבזמנו למרות בתוכניתו, זוהר

 לשערורייה שגרמה שניהם, על הטלוויזיה ראשי של
הקהל. ובדעת בעיתונות

 תל־אביב משטרת
 לחסום הצליחה
החשיש אספקת

 נגד תל־אכיב משטרת של נמרצת פעולה
 לתל-אכיב, החשיש של הראשיים הספקים
מפ לתוצאות שלה הראשון כשלב הביאה
 כישראל הגדולה לעיר הסם אספקת תיעות.

הור האחרון בשבוע פתאומי. באופן ידדה
ו כתל-אכיב כחשיש חמור מחסור גש

האמירו. מחיריו
 תשמיד לא משטרת־ישראל כי הצעה הועלתה בינתיים

ומעש מבריחים אצל לתפוס נוהגת שהיא החשיש את
ב החשיש יוצא שבארצות־הברית האפשרות נוכח נים.

 מיסחר ויותר המסוכנים הסמים ממיסגרת הקרוב עתיד
 המוחרם, החשיש את לאגור הצעה הועלתה בו, חופשי
העת. בבוא לארצות־הברית לייצוא אפשרי כמלאי

ניתוק
יחסים

ביו
רשות

השידור
והמכון
למחקר
חברתי

ש ההדוקים היחסים
ל השידור רשות בין

ו חברתי למחקר מכון
עתי בירושלים שימושי

אפי ואולי להצטנן דים
 אחד סופית. להינתק לו

 העוסק המכון, מראשי
 רבות ועבודות בסקרים

והטלוויז הראדיו עבור
הת פלד, עוזי ד״ר יה,
עצ יוזמות כבעל גלה

ל וכ״מתחרה״ מאיות
השידור. רשות לקוחתו,
 שהיה מי פלד,
האדמיניס המנהל

הטל •טל טרטיבי
שפרו בעת וויזיה
 ב״ין אליהוא פסור
 הקים מנהלה, היה

לה פרטית הכרה
ותוכ סרטים פקת
ב טלוויזיה ניות

ה־ עם שותפות
 את מבטאה היא בגרמניה. החדש השמאלי בירחון פורסמה זו קאריקאטורה

 בדי אחת יד עושים והסובייטים האמריקאים כי אלה, בחוגים הנפוצה האמונה
שלהם. האימפריאליסטיים האינטרסים את לקדם בדי במרחב, שלום למנוע


