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 על ביקורת
אבו של מסעו
 שר־ של נסיעתו לפני בשעתו שהושמעה הביקורת

האח בימים התגברה לארצות־הברית, אבן אבא החוץ
ארו במיברקים מלדווח פוסק אינו שאבן אחרי רונים׳

 את נס על מעלה הוא בהם ופגישותיו, מסעו על כים
הצלחותיו.
ה הציגה מאיר גולדה הממשלה ראש
 מיברקים של עבה תיק חבריה בפני שבוע

 ״מי :ואמרה החוץ שר של הנובחי ממסעו
ה את לנו יחסוך־ זה בזה, לעיין שרוצה

המסע.״ כתום שלו דיווח

 באים מה בשביל
? וסיכלו רולרס

 ויליאם האמריקאי שר-החוץ של ביקורם
 בסון! בישראל, פיסקו ג׳וזף ועוזרו רוג׳רם
גול של ביקור למנוע נועד הבא החודש

בוושינגטון. דה
 רו־ תוכנית את לקבל גולדה על ללחוץ רוצים השניים

 אבא עם בשיחה תועלת שאין למסקנה והגיעו ג׳רס,
אבן.

ב תבקר שגולדה רוצים הם אין מאידך,
 ניבסון, הנשיא עם שם ותיפגש וושינגטון

כ הפוך לחץ להפעיל לה שיאפשר דבר
האמריקאי. ציבור

 וביטחוו״ ל״שלום חוג
העבודה במפלגת יוקוס

 הארץ" לשלמות ״החוג של פעילותו מול
 כל את בתוכו המרכז העבודה, במפלגת

, שפמפלגה השלמה ארץ־ישראל אנשי ו  ז
 ״לשלום חדש, חוג בקרוב להתייצב עשוי

העבו מעסקני אותם יתאגדו בו וביטחון",
 תמורת השטחים מן בנסיגה התומכים דה

אמת. שלום
ל נגדי כמישקל לשמש נועדה זה חוג של פעילותו

 זמן רשמי, באישור כבר, הפועל הארץ, לשלמות חוג
רב.

 מפ׳׳ם לאיחוד מגעים
העבודה מפלגת עם

 כ■ החלו כבר כמערך הקלעים מאחורי
ה מפלגת בין מלא איחוד לקראת דיונים
 להביא היא המטרה מפ״ם. לבין עבודה

 שתי יתייצבו בבר הכאות שבבחירות לבך
כ אלא כמערך לא הבוחר בפני המפלגות

 ל״מפלגת כנראה יופב ששמה אהת, מפלגה
המאוחדת". הישראלית העבודה

 יעקב מפ״ם מנהיג הוא לשידוך העיקרי השושבין
 בעניין מנהל שהוא למגעים מלאה תמיכה המקבל חזן,

 והן יערי ממאיר הן ספיר, ופינחס מאיר גולדה עם זה
 אליעזר של בראשותו מפ״ם של הימני האגף מאנשי
 ב־ ייעשה לא המפלגות שתי בין שהמיזוג נראה הכהן.

כשנתיים. עוד כנראה ויימשך בת־אחת,
עם מגעים מפ״ם אנשי מנהלים בינתיים

 ״ברית אנשי כמו מהמפלגה, שפרשו חוגים
הח לקראת שי״ח, מאנשי וכמה השמאל"

המפלגה. לשורות האפשרית זרתם

 הבכירים״ ״האישים שני
כוננות במצב יועמדו

שבו מספר לפני דובר עליהם הבכירים האישים שני
 תפקידים ויקבלו הנוכחיות ממשרותיהם יפרשו כי עות

 משרד־ כמנהל והשני בממשלה כשר האחד — אחרים
 לכהן נוספת שנה של ארכה כנראה יקבלו — החוץ

הנוכחיים. בתפקידיהם
 העבודה למפלגת שיסתבר במיקרה אולם

 מוקדמות, כחירות מעריכת מנום אין בי
שיוח לפני חודש אלה אישים שני יפרשו

 כדי מתפקידיהם, הבחירות עריכת על לט
הבחירות. במערכת להשתתף שיובלו

השחורים״ ״הפנתרים

גשווה. שווה יתחלקו הספר נסות
 לספר, שותף לו יש אם לאשר סירב עצמו מרגלית

ומיהו.
 עובדות: שתי בגלל במיוחד התעורר גולדה של זעמה

ציבו ״אישיות לאותה מרגלית מודה בו בספר קטע (א)
ה הליכוד שממשלת הספר, מסקנות וץב) בכירה,״ רית

מלחמת־ההתשה. את הפסידה לאומי

 הקודים דיין משה
אלון יגאל את

ה של לזיכרו לעצרת וזבינזוז אולם לשכירת ההזמנה
 מטעם בתיאטרון התקבלה ז״ל, אלתרמן נתן משורר

 משרד־הביטחון של הפתאומית להיטותו משרד־הביטחון.
 באה לאומיים, למשוררים ואזכרה תרבות בעצרות לעסוק

ו שמו להנצחת ההסברה מרכז של תוכניותיו בגלל
אלתרמן. של פועלו

ו החינוך למשרד מסונף ההסברה מרכז
להשת התבונן אלון יגאל והשר התרבות

או הקדים דיין משה הזיכרון. כעצרת תף
כתל-אביב. שנערכה בעצרת והשתתף תו,

לפלוש עלולים
עולים לדירות

 מאז ושככה שנרגעה השחורים, הפנתרים פעילות
 בדיירי לטיפול מיוחדים תקציבים הקצבת על הוחלט

 בצורה הקרוב בזמן להתחדש עשוייה העוני, שכונות
בעבר. מאשר יותר אקטיבית
״הפנת של הבא הראווה שצעד נראה

 מדיירי משפחות, לכמה סיוע יהיה רים״
 לדירות לפלוש ירושלים, של העוני שכונות
חדשים. עולים עבור הנבנות

 הפנתרים של מחאתם את להפגין מכוון יהיה זה צעד
הנמ ותיקות למשפחות דואגת אינה שהממשלה כך, על

ל ענק תקציבי מזרימה שהיא בעוד במצוקה, צאות
ושיכונם. חדשים עולים קליטת

סופית יסגר ..למרחב״
 ולהתקיים להוסיף למרחב היומון של נסיונו למרות

ב העיתון של מסגירתו מנוס יהיה לא עצמאי, באורח
שבועות. כמה עוד

 חוסר על רמזים בבר קיבלו העיתון עובדי
בס להשקיע המאוחד הקיבוץ של יכולתו

 גרעו־ וביסוי העיתון כפיתוח נוספים פים
נותיו.

 בחומרי־בנייו מחסור
ציבורית סערה יגרום

 7חד מי
צעיר? להיות

 כי שיתברר לאחר לפרוץ עומדת ציבורית סערה
 מחסור בכוונה יוצרים מסויימיס חומרי־בניין משווקי

שוק ליצור מנת על אלה, בחומרים מלאכותי
תצ העבודה מפלגת של הביקורת ועדת

 בגבול לדון טרך
הנעורים.

ה המישמרת חברי
מ המפלגה של צעירה

 של זכותם על ערערים
 פר־ — מחבריה שניים
ב לכהן — ואדר צלינה

 מפני המישמרת, מוסדות
 — 35 גיל את שעברו
ההשתיי כגבול שנקבע

הצעירה. למישמרת כות

במחיריהם. ♦טהור
זו. תופעה נגד גלוי במאבק לצאת מתכוננים הקבלנים

 הוא מי
המדליף
? הסיטוני

מתנה נמרצת חקירה
 מאיר גולדה על־ידי לת
 זהותו את לגלות כדי
 ה־ הציבורי״ ״האיש של

בסי שהדליף מיסתורי
 ממשלתיים סודות טונות

 לסיפרו מרגלית, לדן
ש הלבן, מהבית שדר
 ושכמעט הופיע, טרם

 על־ידי נמחקה מחציתו
הצנזורה.

ה נכתב למעשה
מרג על-ידי ספר
 איש ואותו לית

 ספק כלי (שהוא
 בביר) פקיד או שר
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