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 השלום חוכויח
 לרוסים הועברה

למצרים לא -
 בשבועון השבוע שפורסמה הסנסציונית הידיעה
 שלום תוכנית כביכול הוגשה לפיה טייס, האמריקאי

אמרי מתווכים באמצעות למצריים, ישראל של סודית
 הסכם תמורת לוותר ישראל מוכנה פיה שעל קאים,
 מדוייקת, אינה סיני, האי מחצי שלישים שני על שלום

 ההכחשות כל למרות בסיס, משוללת אינה גם אך
ומצריים. אמריקאים ישראליים, גורמים מצד

 זו כתוכנית שצויירה המפה שר מקורה
 לאמריקאים, שנמסרה כאינפורמציה הוא

 למצריים, ולא ־לרוסים שימסרוה על־מנת
יש עשויה להם הכיטחון לנכולות כהסבר

שלום• הסכם תמורת להסכים ראל
 שכיום כיוון מטעה. היא זו אינפורמציה גם אולם

 שיכללו אלה, מעין לגבולות בממשלה הרוב יסכים לא
 ;אל־עריש עד עזה רצועת את ישראל שליטת בתוך

אבו־רודס. של הנפט שדות ואת א־שייך שארם את

שוב גולדה
להתפטר איימה

 לצרף מאיר גולדה ראש־הממשלה של החלטתה
 אחרי באה לממשלה, שפירא שמשון יעקב את מחדש

 רצונה את בתוקף דחתה שלה ״המטבח״ שישיבת
כשבועיים. לפני להתפטר

 כשיא אלה, מצומצמות מפגישות כאחת
 איקרית פרשת סביב הציבורית הסערה

 בתחבולה •סוב גולדה השתמשה ובירעם,
 מקורביה עד לכפות שנועדה שלה הישנה
 להגיש איימה עירעור, ללא דעתה את לקבל

התפטרותה. את
 לפייסה. וניסה עליה לחצו את הגביר ספיר פנחס
 דרישתה את ראש־ד,ממשלה העלתה נסיגה״ כ״עמדת
 מדעתה בה שתחזור כדי לממשלה שפירא את להחזיר

 את קיבלו להרגיזה, רצה לא שאיש מאחר להתפטר.
עירעור, ללא דעתה

 ־ שפירא החזרת
לגליל־ סטירת־לחי

 כפגיעה מתפרשת שפירא שמשון יעקב של החזרתו
 ביותר הקרוב כיועצה גלילי ישראל השר של במעמדו

מאיר. גולדה של
 שיש בדיעה שהיה גלילי זה היה בשעתו

 בעקבות שפירא של התפטרותו את לקבל
ה על ברמזיו הפרקליטים״. ,,שכר פרשת

 מצד כלפיו חברותיות הבלתי התבטאויות
 השאר בין שפירא התכוון למיפלגה, חבריו

 מאחדות וחבריו גדילי של לעמדותיהם גם
העבודה.

 ול״מיט־ לממשלה שפירא של חזרתו עם עתה,
 יותר בכיר מעמד לתפוס עשוי הוא גולדה, של בחה״
 האחרונים בשבועות השוכב גלילי, גלילי. מאשר
שנג מסיבוכים כתוצאה בביתו, חוליו למיטת מרותק

 כשנתיים, לפני לו שאירעה הדרכים תאונת על־ידי רמו
 גולדה שפירא. החזרת על בדיונים כלל השתתף לא

 כדי ידלין, אהרון העבודה, מזכ״ל את אליו שלחה
 אחרי שפירא, של מחדש לצירופו הסכמתו את שיקבל

נפלה. כבר כך על שההכרעה

■

 אדון עד התמרמרות
 שידור■ בשד

האול״טםיאדד.
בשידו צפוייה הבלתי ההמונית ההתעניינות נוכח

 קשות טענות הועלו במינכן, היומיים האולימפיאדה רי
 של המנהל הוועד ונגד אלון יגאל החינוך שר נגד

האולימפיא שידורי לצימצום קמצנותם על הטלוויזיה,
ליום. בלבד שעה לחצי דה

הצי לדעת רגישות היעדר על הטוענים
מצ ואנשיו, השר מצד הצופים ולרצון בור

שי מיסגרת הגבלת כי העובדה על ביעים
 ישראליים רבבות דחפה האולימיפאדה דורי

המש הירדנית הטלוויזיה כתחנת לצפות
 •טידורים ורבע שעתיים במשק יום מדי דרת

 שיהיה מבלי וזאת מהאולימפיאדה, ישירים
במינכן. משלהם צוות כל לירדנים

- הבחירות מישאל

לקוראים הודעה
 נוספת תלולה העלאה בעיקבות

 את שאילצה הייצור, הוצאות של
 מחיריהם, את להעלות השבועונים

 מחיר את גם להעלות הצורך נוצר
.12.5ב־* הזה״ ״העולם
 יהיה הזה״ ״העולם גליון מחיר

 ״העולם הנהלת ל״י. 2.25 מעתה
 יתייחסו שהקוראים מקווה הזה״

בהבנה. זו להעלאה

בולוניה. לוועידת ההכנות לאחרונה חרשו
הודיע אבנרי, אורי של השגותיו על בתשובה

 שהוא מוחיי־אל־דין, חאלד המצרי, השלום ועד יו״ר
 בתנאי ישראלית, מישלחת השתתפות בברכה״ ״מקדם

 בישראל מיפלגות־השילטון של עסקנים תכלול שלא
הבי מועצת בהחלטת דוגלים ושחבריה מפ״ם), (כולל
.242 טחון

 אינטנסיביים דיונים יתקיימו הקרובים בשבועות
הוועידה. אופי לגבי

לדיין מדיני יועץהיהודי ברחוב רק

ס ווו ע,1 ח י  ר׳נן *י
 הד״ר המכון, מנהל של בניצוחו שנערך הסקר,

 של היה והמידגם ביולי 20ב־ נערך לומברוזו, דני
 התוצאות הארץ. חלקי מכל יהודים מרואיינים 1034

 שהתפלגות כך על מצביעות הסקר של המפורטות
מצ היית מיפלגה איזו ״בעד השאלה, על התשובות

 :כדלהלן היתה ?״ החודש הבחירות נערכו לו ביע
 — המפד״ל ; 249־! — גח״ל : 45,290 — המעיד

.11,190 :הקטנות המיפלגות ; 10,19,? — נמנעים ;9,590
תוצ לפי הקטנות המיפלגות בין הפנימית החלוקה

כדלהלן: היתה זה סקר אות
 העצמאיים הליברלים ;0.9סס/ — הממלכתית הרשימה

כוח — הזה העולם ; 2״/״ — ישראל אגודת ;2.97־ —
 ;0.817־ — מק״י ; 1.52 90 — פאג״י ; 1.527־ — חדש

 .0.57־ — נוספות רשימות ;0.5870 — החופשי המרכז
קולות. קיבלה לא רק״ח

 ביטחוני עכר בעדת בכירה, אישיות
״יו :חדש לתפקיד להתמנות עומדת עשיר,

 לחזק בא הדבר לשר*־הביטחון. מדיני״ עץ
 את כמיקצת לאזן וגם דיין, של מעמדו את

 רכ-אדוה דיין, של הכלכלי העוזר שד מישקדו
צור. צבי

 עוסק במק״■ הרוב
הנכס■□ במכירת

 דפי מתבצעת מק״י שד נכסיה מכירת
 הוועד מזכיר ע״י מראש מוכנה תוכנית
 שד עורכי־הדין בעזרת צכן, יאיר המרכזי

לם. ומאיר הרצברג פישל המיפדגה
שהיה דלא־ניידי ורכוש מועדונים למכירת במקביל

 ההכנות מתחדשות
בולוניה לוועידת

שנג חודשים, כמה של הפסקה אחרי
 באיטליה הבהירות על־ידי תחילה רמה

הת■ במצריים, התהפוכות ע״י ולאחר־מכן

 של השיקום את גם עתה משלימים המיפלגה, ברשות
 טיטלבוים ראול המרכזי הוועד יו״ר הרבים. פעיליה

 חותם הוא שם אחרונות, בידיעות קבועה לעבודה עבר
 הערב. עיתון של הכלכלי ככתבו תומר״ ״ישראל בשם

ב קבוע ־קומוניסטי אנט• לפרשן הפך להם, יהודה
ישראל. ובשידורי מעריב

 בתל־ קוק הרב ברחוב הבית גם נמכר לאחרונה
 הרומנית השגרירות ע״י כמתנה למק״י שניתן אביב
ישראל־רומניה״. ידידות ״בית להיות מיועד והיה


