
 השלום ״תוכנית
רביד יצחק של
 ב־ ישראל שגריר של לארץ להזמנתו הסיבות אחת

 שר־החוץ של ביקורו לפני רבין, יצחק ארצות־הברית,
ש ההחלטה היא בישראל, רוג׳רס, ויליאם האמריקאי,

 השלום ״תוכנית שנקרא במה לדון סוף־סוף התקבלה
רבץ״. יצחק של

ה על משלו רעיונות יש שלרכין מסתבר
הצ של שורה לו יש שלום. להשגת דרכים

 לזכות עשויות שלדעתו להסדר-בינייפ, עות
התוכ לשאר כניגוד אמריקאית, כתמיכה

 המיכד על־ידי הנדחות הישראליות, ניות
בוושינגטון. של

ל ולהתייחס בהצעותיו לדון הממשלה סירבה כה עד
 ראש־ עם התנגשויות לרבין היו זה רקע על תוכניותיו.

 תוכניות לפסול אין כי טען בהן מאיר, גולדה הממשלה
 לאיש שמתנגדים משום רק לבדקם, בלי מראש, ורעיונות

אותם. המציע

 החיילים דרישת
 תועלה המשוחררים

הפועל בוועד
 מאחת עתה זה שהשתחרר ,22 בן צעיר

התע בקו הפועלות המפורסמות היחידות
ה של הפועל לוועד להצטרף* עומד לה,

הסתדרות.
 של אירגון כמקים לאחרונה שהתפרסם בלום, נועם
ה של מעמדם את להשזזת התובע משוחררים חיילים

 למיסים הנוגע בכל החדשים העולים של לזה משוחררים
 העולם סיעת מטעם הפועל לודעד נשלח אחרות, ולזכויות

שם. אלה תביעות להעלות שיוכל כדי חדש, כוח — הזה
גלעדי. נעים הקודם, הנציג במקום בא בלום

 להחזרת פועל בקר אהרון
ההסתדרות מבקר

מ עתה פועל לשעבר, ההסתדרות מזכיר בקר, אהרון
 ההסתדרות מבקר של לתפקידו להחזרתו הקלעים אחורי

מ נובעת אינה בקר של פעילותו מתפקידו. שהתפטר
מ אלא המבקר, של אישיותו בגלל אישית, סיבה

ה מבקר מוסד את יבטלו שעתה חששו
 וע• של הקודמת לשיטה ויחזרו הסתדרות

דת-כיקורת.
 היותו בתקופת הגדולים, מהישגיו כאחד רואה בקר
 ההסתדרות. מבקר מוסד הקמת את ההסתדרות, מזכיר
 פעילותו כי סבורים ההסתדרות של הפועל בוועד אישים

מיש לקבל שחשב אחרי מתיסכולו, נובעת בקר של זו
ה מתפקיד פרישתו אחרי העובדים במשק חשובה רה

בכך. זכה ולא מזכיר,
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 תוכניתם, את שריר,חינוך עוזרי יבצעו אומנם אם
 בראשותו בין־משרדית ועדה חרוץ: כישלון להם צפוי

ה הסרט מרכז כי 1969ב־ פסקה זנדברג, משד, של
 והתעשייה המיסחר משרד במיסגרת יפעל ישראלי
הממשלתיים. המשרדים שאר עם פעולותיו ויתאם

 לפלוש והתרבות החינוך משרד יוכל זאת לעומת
וה המיסחר משרד אחר: מכיוון הסרטים תעשיית אל

 הקולנוע לאמנות בית־ספר של הקמתו יוזם תעשייה
 אליו, זה נושא להעביר החינוך משרד של ותביעתו

בהצלחה. תוכתר

 בקביעת תומר בו-אהרוו
בהסתדרות החסימה אחוז

 בן־אהרון, יצחק ההסתדרות מזכיר של היחיד צעדו
 היא העבודה, במפלגת כללית בתמיכה לזכות העשוי

ל הבאות לבחירות אחוז־חסימה לקבוע בהצעה תמיכתו
העובדים. הסתדרות

 יותר ומסכימיב הולכים העבודה עסקני
 כשיעור חסימה אחוז לקבוע להצעה ויותר

 של שיתופה את למנוע בדי - 4$, של
 וכדי ההסתדרות במוסדות כנציגות רק״ח
 במם חלקן את הקטנות מהמפלגות למנוע

המפלגות.
 אישיות בחירות בדבר ההצעות כי נראה שעה אותה
 קרוב מספקת. לתמיכה עדיין זוכות אינן ערים, לראשי
המוני הבחירות יהיו לא הבאות בבחירות שגם לוודאי

אישיות. בחירות ציפאליות

 מעורב בביר פקיד
בינלאומית בפרשה

 לערוך רבין של ללחציו גולדה כנראה נענתה עתה
בתוכניתו. דיון

 עשוייה ארצות־הברית
 על ישראל את לפצות

בר־לב״ ב״קו ההשקעות
התוכ על ארצות־הברית, עם הדיונים שבמהלך נראה

 מקו ישראלית נסיגה תוך התעלה לפתיחת השונות ניות
 החשש, האמריקאים אצל התעורר התעלה, של המעוזים

 מקו לנסיגה ישראל של לאי־נכוניתה הסיבות אחת כי
 מיליוני מאות בסך העצומות, ההשקעות היא התעלה,

ב והביצורים המעוזים בבניית ישראל שהשקיעה ל״י,
האחרונות. השנים בארבע תעלה

ישראליים, לגורמים נרמז מכד כתוצאה
 כר־לב" מ״קו לסגת ישראל תסכים אם כי

 האמריקאים יהיו התעלה, פתיחת לשב
ה הנזקים על ייטראל את לפצות מוכנים
השקעותיה. אובדן עם לה שייגרמו כספיים

 תשלם וארצות־הברית ביניים הסדר יושג אומנם אם
 מעניין תקדים להוות הדבר עשוי המוצע, הפיצוי את

 תוכל ישראל המוחזקים: השטחים משאר הנסיגה לגבי
השקעו על פיצויים תשלום מארצות־הברית לתבוע אז

שונים. בתחומים תיה

 שלום״ ״כינוס
קומוניסטי—מצרי
 ל■ הכנות עתה נעשות קאהיר, ביוזמת

 נייטראלית במדינה שייערך שלום״, ״כינוס
 הכפוף הבינלאומי", השלום ״ועד בחסות

המצרית. ומפלגת-השלטון למוסקבה,
 קאהיר, של החדש הקו את להבליט שנועד זה, בכינוס

 משלחת גם תשתתף המדינית, למיתקפתה תנופה ולתת
הפידאיון. אירגוני מטעם

הסו עמדתה את קבעה לא עדיין קאהיר
ל קרוב אף ישראלים. הזמנת לגבי פית
רק״ח. של מישלחת שתוזמן ודאי

 משרד בין התנגשות
 ומשרד החינרר

והתעשייה המיסחר
 לבין והתרבות החינוך משרד בין התנגשות צפוייה

 תעשיית להתנגשות: הרקע והתעשייה. המיסחר משרד
בישראל. הסרטים

 תומר כן־ציון החינוד, שר של יועציו
 במאים לעודד מתכננים אפרתי, ויגאל

 עלילה סרטי להפקת צעירים ותסריטאים
המיס משרד •טל בסמכותו שהוא נושא -
והתעשיה. ר ה
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המו כאהד בכיר ישראלי פקיד של שמו
בינ לפרשה ישתרכב הממלכתיים, סדות

 נרחב לפירסום אלה בימים הזוכה לאומית
ובישראל. באירופה

 ייקלטו היפיס
בקיבוצים

 אלה בימים נעשה בארץ מסוגו ראשון קליטה נסיון
היהודית: הסוכנות על־ידי

 מארצות־הברית, היפים קבוצת קליטת
גזר. בקיבוץ

 נוספות קבוצות בארץ ייקלטו יפר״ יעלה הנסיון אם
היפיס. של

ו9וד וזנוצנואוו! יום


