
מעדיפה גולדה
אבן עד רביו את
לפגי אפן אכא שר־החוץ של צירופו אי
 עם מאיד גולדה ראש־הממשלה של שתה
כ מתפרשת השבוע, ארצות־הכרית נשיא

 של ובמעמדו ביוקרתו הסרת-תקדיס פגיעה
הישראלי. שר־החוץ
 שר־ של בנוכחותו שתיערך ניכסון, עם לפגישה

שג גולדה את ילוו רוג׳רס, ויליאם האמריקאי החוץ
המדי ויועצה רביו יצחק בארצות־הברית ישראל ריר

 אבן של נוכחותו שלמרות העובדה, דיניץ. שמחה ני
 להשתתף הוזמן לא הוא האו״ם, בעצרת בניו־יורק

 באותו באו״ם נוכחותו חיוניות של (בתירוץ בשיחה
 הטכס מכללי חריגה אלא באבן, פגיעה רק אינה יום)

 המגע ולניתוק המתוחים שליחסים נראה הדיפלומטי.
 גולדה, של זה סמלי בצעד חלק יש ואבן, רבץ בין

אבן. של זו על בשיחה רבין של נוכחותו את שהעדיפה
מת לפגישה דיניץ שמחה של צירופו

 כתרומתה לגולדה המקורבים בחוגים פרש
 של למאמציו ראש-הממשלה של האישית

 בשגריר רכין של מקומו את לרשת יועצה
 של כהונתו תסתיים כאשר כארצות־הברית

הקרוב. מאי כחודש בנראה שם, רכין

שתק מדוע
דייו* משה

 נשא ולא לשתוק בחר דיין משה שר־הביטחון
מפ במרכז שהתנהל המדיני בדיון כמתוכנן, נאום,
 נראתה זו תופעה שעבר. השבוע בסוף העבודה לגת

 לדיון כונס שהמרכז העובדה לאור במיוחד מוזרה,
עצמו. דיין משה של יוזמתו לפי זה

 במרכז, אבן ואבא מאיר גולדה של נאומיהם אחרי
 אולם הבא, הנואם יהיה דיין משה כי הכל ציפו
הפגנתי. באופן לשתוק העדיף דיין

 את המייחסים יש העבודה מרכז בחוגי
 של בנאומה קטע לאותו דיין של שתיקתו

 מובן מסאדאת חוץ ״מי בי טענה בו גולדה,
 המזרחי כצד מצרי צבא הצבת לנו להציע

 סבורים, דיין של מקורביו ץ״ התעלה של
 של נכונותו על גולדה חלקה זו כאמירה כי

מ קילומטר בשלושים לסגת כעבר דיין
 נפגע דיין חלקי. הסדר של כמיסגדת התעלה

מהוויכוח. התעלם וכתגובה מכך

מזב״ד ־ עמית מאיר
א התטתדרות * הב

קבו כין להירקם עשוייה חדשה כרית
 העבודה כמפלגת הביניים דור עסקני צת

 כמטרה כמפלגה, לשעבר רפ״י אנשי לבין
 מאיר (מיל.) אלוף של לבחירתו להביא
 במזכיר ביום, ״כור״ הקונצרן מנב״ל עמית,
במקו העובדים, הסתדרות של הבא הכללי

כן־אהרון. יצחק של מו
 אנשי עם בתיסכולם המאוחדים הביניים, דור אנשי

 מנסים בממשלה, כשרים ״הגנרלים״ מינוי נוכח רפ״י
 משלהם. ״גנרל״ באמצעות מפתח עמדות על להשתלט

 ניתן הנוכחי, הכוחות במערך כי סבורים שהם נראה
 ההסתדרות מזכיר של זו כמו כוח עמדת להשיג להם

 ההכנות נערכות עתה כבר שייערכו. הבאות בבחירות
לכך.

 אפשרי ביורש לעלות העתיד נוסף שם
 מזכיר זרמי, מאיר של שמו יהיה למנב״ל

שאח גם נראה והקיבוצים. הקבוצות איחוד
 מזב״ל תפקיד יופרד הכאות הבחירות רי

 העובדים, חכרת יו״ר של מזה ההסתדרות
הפו בנק איש יבחר העובדים חכרת וכיו״ר
לוינסץ. יעקב עלים,

 ששאיפותיו המקצועי, האיגוד איש משל, ירוחם
 כנראה יעתיק סיכויים, חסרות הן המזכ״ל לכהונת

 משק של החברות לאחת או לכנסת פעילותו את
העובדים.

 עוד <ו־וד זיוך וסין!
דויד״ ״כינור תחרות

 נשיא - הרוגוג ■עכב
ס־־אידן? אוניברסיטת

 עומד ראש־הממשלה, משרד מנכ״ל הרצוג, יעקב
רצופות. שנים 23 אחרי הממשלתי השירות את לעזוב

 להיבחר עתיד שהרצוג לוודאי קרוב
כר־אילן. אוניברסיטת בנשיא

לקוראי□ הודעה
 ייצור מחירי העלאת בעיקבות

 ששאר ואחרי בישראל, העיתונים
 והשבועונים היומיים העיתונים

 כחודש, לפני מחיריהם את העלו
 מחיר את להעלות הצורך נוצר

.10ס/סב־ הזה״ ״העולם
להעל דחוף צורך נוצר השבוע

 גליון מחיר העיתון. מחיר את
 ל״י. 2 מעתה יהיה הזה״ ״העולם
שה מקווה הזה״ ״העולם הנהלת
 להעלאה בהבנה יתייחסו קוראים

זו.

 הסיכו״■□ גברו
מפ״ם של לאירופה

 התחרות תוצאות של גדול בקנה־מידד. זיוף נסיון
 מערכת ידי על הנערכת לאמנים, דוד כינור לפרסי
השבוע. התגלה אחרונות, ידיעות

 מישאל סמך על בהם לזוכים מחולקים הפרסים
 לתחרות אחד טופס לשלוח זכאי קורא כשכל קוראים,

התחרות. מתחומי אחד בכל בידו הנבחרים רשימת ובו
 כי הסתבר התשובות מיון מהלך תוך
 כצורה הדפיס הבידור מהצגות אחת אמרגן

 שנראו כתחרות, השתתפות טפסי מחוכמת
 זו, כצורה העיתון. מתוך נגזרו כאילו

ולהש אגורות צ0כ־ עיתון לקנות כמקום
 טופס כל לו עלה בו, המודפס כטופס תמש

 טפסים של רכים אלפים כלבד. אחת באגורה
 בהם, השווה כשהצד נשלחו, כאלה מזוייפים

 כהצגה אמרגן אותו של הצגתו ציון הוא
ביותר. הטובה
 מהטפסים ניכר חלק לאתר הצליחו התחרות עורכי

מהתחרות. אותם והוציאו המזוייפים,
 השנה דוד כינור פרסי חלוקת עלולה מכך כתוצאה

רבות. ותרעומות טענות לעורר

מחתת מנהרה דו9יח
ש תיבה לכבי

 — תל־אביב של הקשות התחבורה מבעיות אחת
בעי המזרחי, לצידה המערבי מחלקה החיבור בעיית

 להיפתר עשוייה — בבלי שיכון הקרוי לרובע קר
הישן. הירקון מגשר הרחק לא מנהרה חפירת עם

חי בביש דרך למזרח, ממערב התנועה
 ככניסה השוטפת לתנועה עתה מפריעה פה,

 לתושבי רב סבל וגורמת לעיר, הצפונית
 חיפה מכביש פנייה להם שאין ככלי, אזור

 לדרך מתחת שתעבור המנהרה, לאזורם.
 כני־דן רחוב חלקי שני את תחבר חיפה,

מת התוכנית לפי הירקון. לאורך המשתרע
באביב הבנייה כעבודות להתחיל כוונים

ת לג פ מ בטלוויזיה פנימי מיברזהעבודה ל
 של הכאה הוועידה כי הסיכויים גברו

 החלטה תקבל כשנה, כעוד שתתכנס מפ״ם,
מפ עם ׳ם)מפ של המלא לאיחודה שתביא

 מאיר יופיע כה ועידה, כאותה העבודה. לגת
המפ של כמנהיגה האחרונה כפעם יערי
 אין כי מפ״ם לראשי להתברר עלול לגה,

 וחזן יערי של מקומם את שיירש מי בקרבם
 מפ״ם של הכלכליים האינטרסים לטובת וכי

להצ להם עדיף השומר־הצעיר, וקיכוצי
לעבודה. טרף

 חזן יעקב יוצב משקיפים, מנבאים כזה, במקרה
 לכנסת העבודה מפלגת ברשימת השלישי במקום

השמינית.

א - ל גגועמו־ים ל
 החדשות מחלקת אנשי שני החליטו האחרון ברגע

 שלא אלוני, ויאיר אחימאיר יעקב הטלוויזיה, של
 מנכ״ל למישרת הפנימי למיכרז מועמדותם את להגיש

 ה״ נותר זו כצורה בטלוויזיה. החדשות מחלקת
 מחלקת עובדי מצד היענות ללא מיברז

אליו. ניגש לא מהם שאיש החדשות
החד מחלקת עובדי של במאבקם נוסף שלב זהו

 למנות הרשות של נסיון כל השידור. ברשות שות
 לכישלון, מראש נידון מבחוץ, חדשות מחלקת מנהל
 פעולה לשיתוף יזכה כזה מנהל אם שספק כיוון

המחלקה. עובדי עם

רמבראנדט) של ציורו (לפי באנאטומיה״ ״שיעור


