
הסינית״ ייהמלחמה
ורבץ תקוע בין

 השגרירים שני בין הנושנה המלחמה
 בוושינגטון רבין יצחק — בארצות־הכרית

 חדשה, צורה לבשה — באו״ם תקוע ויוסף
למדי. פיקאנטית

 לאו״ם, סיו קבלת על הגורליות ההצבעות ערב
 תבע רביו מהותיים. חילוקי־דיעות השניים בין פרצו

 לאו״ם. סין קבלת נגד להצביע אמריקה, בצד להתייצב
 לאו״ם, ממילא תתקבל שסין טען בסין, שגדל תקוע,

 פשרה, נמצאה כידוע בעדה. להצביע כדאי ולכן
 הראשונה בהצבעה אמריקה עם הצביעה וישראל
בהצ סין קבלת ובעד מכרעת) אך פורמלית, (שהיתר,

הסופית. בעה
 וההצעה בהערכתו, צדק שתקוע נסתבר

 כשהסינים עתה, אולם נפלה. האמריקאית
 כ־ חריפה אנטי-ייטראלית כלשון מדברים

 הקו כי הטוענים כמשרד־החוץ יש או״ם,
מוטעה. היה תקוע של

מיש השלום תנועות של משלחות להיפגש
ניכר. לזמן נדחתה ערב, ומארצות ראל

הער העולם שבקרב חילוקי־הדיעות לדחייה גרמו
 והפידאיון האלג׳ירים לבין המצרים בין ובעיקר בי,

הפלסטיניים.
 לקדם המצרים הסכמת על עירערו האלג׳ירים

ייצוגית. ישראלית מישלחת בברכה
 שהיתה לוועידה, חדש מועד נקבע לא
 ועדה כי יתכן הבא. כחודש להתקיים צריבה
הבא. בפברואר תתכנס מכינה

נגד במשטרה תלונה
עיריית ראש סגן

פתח־־תקווה
 כה בפתח־תקווה, המינרשים פרשת

 פיינשטיין שלמה העיר ראש סגן הואשם
 לטובתו בתיווך נפני משפחת בני על־ידי

 של לבידודו גרמה גרוסמן, יצחק הקבלן של
מפלגתו. כתוך פיינכרג ישראל העיר ראש

 לידי בפרשה הטיפול את להעביר סירב פיינברג
 של דעתו לחוות מחכה שהוא בטענה המשטרה,

 את העביר לא הוא העירייה. של המשפטי היועץ
 — למשטרה סגנו נגד גפני משפחת של המכתב
בר. אברהם המשפטי היועץ של הייעוץ למרות

 מוכנים כפתח־תקווה המערך ראשי
שנפי חוששים הם אך פיינכרג, את להדיח

 נח״ל להשתלטות תביא העיר ראש של לתו
בעירייה.

לפ גפני משפחת החליטה שנוצר, המצב בגלל
פיינשטיין. נגד בתלונה למשטרה נות

במפלגת התנגדות

 הועלה בה כישיבה, הנוכחים מרבית של
 ננד שיצאו אלה כין לראשונה. הנושא
 המפלגה מזכיר היו החסימה אחוז העלאת
שמ יעקב ושר-המשפטים ישעיהו, ישראל

שפירא. שון

יוק□ קש-ם, ה למרות

נת חוזר להון הבנק להקמת שהתוכנית למרות
 ספיר פינחס שר־האוצר עם וגמור מנוי בקשיים, קלת

ל״י. מיליון 200 של בהשקעה הבנק את להקים
 האמריקאי שהבנק למרות יוקם הבנק

 שהוא הודיע במימון, להשתתף אמור שהיה
לשותפות. נכנס לא

תדון לא הטלוויזיה
מלחמה בנושאי

 הטלוויזיה במסדרונות עקשנית •שמועה
 לא נכוה, בדרג מדינית החלטה שיש אומרת

 ישראל כין מלחמה תהיה האם כנושא לדון
ומצריים.
המצ לעיתונות חומר לספק לא כדי באה ההחלטה

 מאיימת, ישראל כאילו הארצות, בשאר ולעיתונות רית
מלחמה. ומחרחרת מתכוננת

 סאדאת מצריים לנשיא לתת הוא הקו
עצמו. כדברי להסתבך

 התערב בן־בלה
 שיחדור לטובת
קאהיר אסירי
 אל- נשיא שהיה מי כן־כלה, אחמד

 לשם פעמים כמה אישית התערב ג׳יריה,
הצלחה. בלי אך וחבריה, ניניו מרסל שיחדור

להעלאת העבודה
החסימה אחוז
 העבודה מפלגת סיעת הנהלת בין הדיון המשך

 של בהצעתו העבודה, מפלגת לישכת לבין בכנסת
 לשניים החסימה אחוז להעלאת ברעם משה ח״כ

יתקיים. לא וחצי,
תנגדותםה היא הדיון לביטול הסיכה

במע״א מעילה
הציבו העבודות במחלקת בכיר פקיד

 עשרות של כסכומים במעילה חשוד ריות,
לירות. אלפי

הוח אך לחופשה, הפקיד יצא החשדות בעיקבות
לעבודתו. לאחרונה זר

כנר מנסה, העבודה במשרד הבכירה הפקידות
הפרשה. את להשתיק אה,

היש הוועד חברי ביקשו 60ה־ שנות בראשית
 הפל״ן מחתרת מפעילי חופשית אלג׳יריה למען ראלי

 מלחמת־ד,שיחדור בימי מגע קיימו שעימם בפאריס,
 פעילים לבן־בלה. כך על בקשה להעביר האלג׳ירית,

 ברצון. זאת עשו יהודים, היו מהם שאחדים אלה,
 ישתדל בקאהיר ביקוריו שבעת מבן־בלה ביקשו הם

 כטובה האסירים, שיחרור למען עבד־אל־נאצר אצל
שיח למען שהסתכנו והישראליים היהודיים לפעילים

אלג׳יריה. דור
 אלה לפעילים מבן לאחר הודיע כן-בלה

הבק את והעביר בקשתם את מילא שאמנם
מצריים. לנשיא שה

 וגילה טובח ברוח הדברים את קיבל עבד־אל־נאצר
 הזמן הגיע לא עדיין כי טען אך מאוד, מתונה גישה
 לשיח־ מתנגדים שלו שאנשי־הביטחון מכיוון לכך,
האסירים. רור

 את כן־כלה אצל עורר עבד־אל־נאצר
 צמרת על מלאה שליטה לו שאין הרושם

שלו. שירותי־הכיטחון

:בולוניה ועידת
גדולה דחייה

עמדו שכה בבולוניה, ועידת־השלום
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