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 עריכת למנוע ניסתה מאיר, גולדה ראש־הממשלה

אש לוי הקודם, לראש־הממשלה ממלכתי אזכרה טכס
 ביום חל אשר לפטירתו, השלישי השנה ביום כול,

השבוע. הרביעי
 ש- בכך התנגדותה את נימקה גולדה

 לקכוע צורך ואין נשיא. אינו ראש־ממשלה
 טכסי שנה כפל כעתיד יערכו לפיו תקדים
 רא■ פעם שהיו מי לכל ממלכתיים אזכרה

כ די כי טענה היא כישראל. שי־ממשלה
 הראשונות כשנתיים כאלה טכסים עריכת
ראש-הממשלה. של מותו אחרי

אל של הנמרצת פעילותה אחרי רק
אש מרים המנוח, ראש־הממשלה של מנתו
המחיי בחוק סעיפים על שהסתמכה כול,
 ממלכתי אזכרה טכס עריכת לדעתה, כים,

גולדה. נכנעה לראש־ממשלה,
 טכס למנוע גולדה של נסיונה את המסבירים יש
 חל לאשכול הזכרון שיום בעובדה ממלכתי, אזכרה
 לעלות כדי להפסיק רצתה לא אותה חופשתה, במועד

לירושלים. שוב

 ניכסון על ילחצו שהסינים לוודאי קרום
ה אהד זהו וכי החלקי, ההסדר את לעכב

שעמ מאליו מובן ניכסון. כידי למיקוח קלפים
האמ העמדה על־ידי מכריע באופן תושפע ישראל דת

חל הסדר למען האמריקאי הלחץ ייפסק אם ריקאית.
לאפס. ההסדר סיכויי ירדו קי,

ר דיין  :מסבי
סעוו  את שי

האמריקאים

ר ד ס ה חלקי ה ה

 חדשות עימו הביא לא דיין משה שר־הביטחון
 החדשה מסקנתו בארצות־הברית. מביקורו מרעישות

 מאז שערך בפגישות סיכם אותה דיין, של היחידה
 סוף־סוף השתכנעו שהאמריקאים היא, לארץ חזר

האמריקאי. לאינטרס חשוב ישראל של שבטחונה
 ארצות־ של המדיניים שמומחיה אחרי

 גירסה לקכל רב זמן כמיטך סירבו הכרית
 האמריקאים, עתה מסכימים זו, ישראלית

 מהמערך חלק היא שישראל דיין, לדעת
 התיכון, כמזרח ארצות־הכרית של הכטחוני

השישי. הצי עם יחד

 אוו ינהיג ס■
והפיסח? העיוור

 את יעברו שלא החוששות הימניות, הסיעות שתי
 על עצה מטכסות הבאות, בבחירות אחוז־החסימה

משותף. מאמץ
 ושמואל (ע״מ) הורביץ יגאל בין מתנהלים המגעים

 משותפת. רשימה הקמת על החופשי), (המרכז תמיר
 הרשימה, בראש לעמוד מתעקש שתמיר היא הבעייה

 קיבלה ע״מ כמנהיג. אותו להכתיר מוכנים אינם וע״מ
מתמיר. קולות יותר כפליים האחרונות בבחירות

כ להעמיד שהוצעו: הפתרונות אחד
 לסקוב, חיים כמו חדש, איש הרשימה ראש

 לא השני. כמקום אחריו יופיע שתמיר כך
זה. רעיון על עצמו לסקוב את שאלו אם ידוע

להח כדי הכל את הסובייטים עושים אחד מצד
 איש שאינו למרות בשילטון, אל־סאדאת את זיק

הסוביי כי נראה המתון. הימין לאיש ונחשב השמאל
 להקמת תביא אל־סאדאת שנפילת משוכנעים טים

 שאל- רוצים היו הסובייטים אולם יותר. ימני שילטון
 חם- כגון הימניים, מיועציו מכמה יפטר סאדאת

הייכל. נין
מו האמריקאים כי נראה לעומת-זאת

ושוב אל-סאדאת, של מעמדו את לסכן כנים

ייוק
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הישרא האישים שלושת נסיעת
לוועי המכינה הוועדה לישיבת ליים
רכ-חשיכות. מיפנה היא בולוניה דת

הער בקרב חריף מאבק קדם להזמנתם
היש בשיתוף דוגלים המצרים כאשר בים.

מתנגדים. והפידאיון האלג׳ירים ואילו ראלים,
 הישראליים המוזמנים זהות על
כ מעמדם לאור שמי, כאופן הוחלט

 המדיניות. ועמדותיהם הערכי עולם
אמ ד׳׳ר אכנדי, אורי הם השלושה

״ח. רק ואיש קפליוק נון
לשכ תהיה הישראליים המשתתפים מטרת

 של האירופיים היוזמים ואת הערבים את נע
כו בין למיפגש־רבתי אותה להפוך הוועידה

 בקשת וארצות־ערב, בישראל השלום חות
היש לציבור להמחיש כדי האפשר, ככל רחבה
שלום להשיג האפשרות את והערבי ראלי

 פרו• שילטון יכוא שבמקומו הערכה מתוך
 ההצהרות כי מאוד יתכן יותר. אמריקאי

 האחרונים, כימים דיין משה של הקיצוניות
 נועדו מובהק, פרובוקטיבי אופי להן שיש

 נכשל, שאל־סאדאת המצרים את לשכנע
אמרי מוסדות עם מראש תואם ושהדבר

מסויימים. קאיים

־ השטח■□ ערב■■

 תעלת■ את לפתוח ההצעה כי ספק אין
הנדו החשוכים הנושאים אחד היא סואץ

הסינים. ומארחיו ניכסון הנשיא כין נים
 להישארות בעולם העיקרית האינטרסנטית היא סין
 חשוב מיכשול היא הסגורה התעלה סגורה. התעלה
 במיזרח הסובייטיים הכוחות תיגבור בפני ביותר
 בנגלה- להודו, הסובייטית החדירה להגברת וכן הרחוק

אסיה. בדרום ידידותיה ושאר דש

ש חד ת ק מ ב א מ  ה
ר הבין־גוש■ הי ק ב

 על וברית־המועצות ארצות־הברית בין ההתמודדות
לשיאה. מתקרבת בקהיר, השילטיי

שול ך מכ ר ד  ב
ר ב ש המינימום ל

 כיתר לוחמת היתה העובדים הסתדרות
 מינימום ־שכר להנהגת תביעתה על תוקף

 הפתכר לולא כמדינה, לחודש ל״י 450 של
אוטו מעלה היתה כזה, שכר הנהגת כי

 הפועלים רבכות של •טכרם את גם מטית
 המוחזקים מהשטחים הערכיים והפועלות

כישראל. עתה המועסקים
 השבוע הודה בן־אהרון, יצחק ההסתדרות, מזכ״ל

 ההסתדרות של לוויתוריה הסיבה זוהי כי בגלוי,
המעסיקים. לארגוני זו בנקודה

 למיספר המינימום שכר הנהגת את לדחות הנטייה
 עם הסדר יושג זה זמן שתוך בהנחה, משולבת שנים,

ביש לעבוד יפסיקו השטחים שפועלי או הערבים,
 מיכשול עוד יהיה לא ואז אחרת, סיבה בגלל ראל

המינימום. שכר על למלחמה

ה הטניס איגוד ס  סו
ת יציאה דומוע ר ח נ  ו

לידרום־אסדיקה
 יציאת את למנוע מנסה הישראלי הטניס איגוד

 פדרציית גביע למשחקי ישראל של הנשים נבחרת
בדרום־אפריקה. השנה שיערכו לנשים, הטניס

 בהם אלה, מישחקים שמארגני למרות
 הטניס פדרציית אנשי מדינות, 35 ישתתפו

 הוטל לא זה שבפפורט ולמרות הבינלאומי,
 האפרטהייד, כגלל דרום־אפריקה על חרם כל

מח כגלל הישראלי, האיגוד אנשי מנסים
 שהמיש■ כעובדה להיאחז פנימיות, לוקות
 למנוע כדי כדרום־אפריקה נערכים הקים
ימומ שהוצאותיה ישראלית, נבחרת ■שיגור

המארגנים. על-ידי נו


