
 ביטול את מהממשלה לדרוש כדי בארץ לבקר עומדתרפאל יצחק
מגישה המישלחת, ביקור עם בבד בד מס־הנסיעות.
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 שד נעירה העלאה

החסימה אחו!
 הקנוניה על הקטלנית הציבורית הביקורת נוכח

החסי אחוז את להעלות והמפד״ל גח״ל המערך, של
 במגעים מהרעיון נסיגה ניכרת לכנסת, בבחירות מה
אלה. מיפלגות בין

 שנכנעו כמי להיראות שלא פדי אולם
יוס שלבסוף נראה הקטנות, הסיעות ללחץ

 זעיר כשיעור החסימה אחוז העלאת על כם
.1,2ל-* אחד מאחוז ,0,22; של

במפדייד ■בודד
 כעקבות בעיתונות הפרשנויות למרות

 נראה כמפד״ל, הבחירות תוצאות פירסום
 השרים של בראשותם למיפנה סיעת כי

 קואליציה תיצור בורג, ויופה חזני מיכאל
 ולהרחיקו רפאל יצחק ח״כ את לבודד כדי
השפעה. עמדת מכל

 והסיעה המושבים סיעות עם יחד לנזיפנה, לסיעת
 מוחלט רוב יש ורהפטיג זרח השר של המרכזית
 אפילו לקואליציה לצרף חייבת אינה והיא בתנועה

 לקראת ילך בורג כי נראה זאת עם הצעירים. את
 בממשלה שר של תיק להם להבטיח מבלי הצעירים

 של תיק המר זבולון לח״כ יובטח היותר לכל הבאה.
 חיים יהיה המפד״ל של שני שסגן־שר נראה סגן־שר.

המפד״ל. של המושבים איש נדיבי,
 ה■ שרי ששלושת לוודאי קרוב לפיכך

 התנועה את שייצגו גם הם הנוכחיים מפד״ל
הבאה. בממשלה

רוצי□ העבודה אנשי
סגגי־שרים להיות

 שר לסגן (מפ״ם) רוזן שלמה ח״כ של הצפוי מינויו
העבודה. מיפלגת עסקני בקרב רוגז מעורר הקליטה,

 חוק הצעת בכנסת חדש כוח — הזה העולם סיעת
נסיעה. על מיסוי כל לביטול

לדרי להיענות נטייה כרגע אין כאוצר
חריף. ציבורי מאבק וצפוי אלה, שות

חדש בנייה ור1א
שדוד בין לאשקלון א

ואש אשדוד בין הקילומטרים שמונת
 בגלל שנים כשמונה לפני שהוקפאו קלון,

להת המכון את במקום להקים התוכנית
בנייה. כאזורי יוכרזו — מי־ים פלת

 ליד צפונה התוכנית, לפי המכון העברת בשל זאת,
 תחנת־הכוח בניית על הסכם אשדוד. של הכוח תחנות
שעבר. בשבוע נחתם

 בנייה, כאיזור האיזור יוכרז אומנם שאם ייתכן
אש את שיאחד אורבאני גוש להקמת הדבר יביא
ואשקלון. דוד

מאזני□ אין
העובדים לחברת

שוב מותחת גולדה
 לא היא כי ונישנות, החוזרות הצהרותיה חרף

 החזירה כראש־ממשלה, נוספת כהונה תקופת תכהן
מיפלגתה. לצמרת המתח את מאיר גולדה לאחרונה
 פה כחצי רומזת לאחרונה החלה היא
 היא אך נחושה, לפרוש החלטתה שאומנם

התנו שליחות את למלא סירבה לא מעולם
התנועה. בשם המחליטה היא לא וכי עה

 לגל תחילה בכוונה גורמת שגולדה המסבירים יש
 בין הירושה מילחמת את לעכב כדי חדש, ניחושים

חודשים. למיספר אותה לרשת המועמדים

העבו מיפלגת •טל הכנסת מחברי כמה
 אך לסגני-שרים, להתמנות רוצים היו דה

 כי שטענה גולדה, של בהתנגדותה נתקלו
עס הבחירות. לפני שנה שינויים לחולל אין

העדפה. מפ״ם איש במינוי רואים אלה קנים

 המאבק מתחדש
מס־הוסיעוח על

(יאס״א) הבידלאומי התעופה אירגון של מישלחת

 ההסתדרות של המרכזת בוועדה שוררת מבוכה
 כוח־חדש — הזה העולם סיעת של תביעותיה נוכח

 ומאז- חברת־העובדים בפעולות דיון לקיים בהסתדרות
 לא זזברת־העובדים של קיומה שנות 52 במשך ניה.

 מסתפקת כשהיא שלה, מאזן אחת פעם אפילו הוצא
 שבבעלותה. והקונצרנים הבודדות החברות במאזני

 חוקת על מסתמכת כוח־חדש — הזה העולם סיעת
 והדו״חות המאזנים להמצאת בתביעתה חברת־העובדים

בהם. ולדיון הכספיים
עו היא כי ההסתדרות, למזכיר הודיעה הסיעה

 במידה וכי המאזנים וקבלת הדיון קיום על מדת
החו באמצעים תפעל היא בשלילה, תיענה ותביעתה

 וחו־ ההסתדרות חוקת על־פי לרשותה העומדים קיים
המדינה■ קי

עכשיו? וגגה - כנשיא נבחר ניכסון
 של מחדש בחירתו אחרי הגדולה התעלומה

 ארצות• נשיא ירצה מה היא: ניכסון, הנשיא
ץ שלו השנייה הכהונה בתקופת להשיג הברית

ניב־ הקדיש הראשונות כהונתו שנות ארבע כל את
 להיבחר כדי הכל לעשות ויחידה: אחת למטרה סון

 יותר תלוי הוא כשאין עתה כנשיא. נוספת כהונה לתקופת
בשלי להיבחר יכול אינו שממילא כיוון הבוחרים, בחסדי

 ניב־ יתגלה האם החידה: אחרי כולו העולם יעקוב שית,
 כדי מאמציו כל את עתה יקדיש שמא או האמיתי, סון

 כאיש- בהיסטוריה שמו את ולהנציח תדמיתו את לשפר
ולשיגשוגו. לאיחודו העולם, להרגעת שתרם שלום

 שנוצרה שלילית תדמית על-ידי חייו כל נירדף ניכסון
כ תמך כאשר בארצות־הברית, ציד־המכשפות בימי עוד

פוליטי של תדמית לעצמו יצר בשעתו מקארתי. סנטור
 הוא חוט־שידרה. חסר ואיש מקצועי משמיץ מזוהם, קאי
 שנות ארבע שאת יתכן זאת. מתדמית מאוד קשה סבל

 באר- תדמיתו של יסודי לתיקון יקדיש האחרונות כהונתו
ובעולם. צות־הברית
להג ינסה שהוא הנמנע מן זה אין אולם

המוד ושאיפותיו רעיונותיו את עתה שים
 כהונתו בתקופת להסתיר נאלץ אותן חקות,

ישי השלכות יש אפשרי למיפנה הראשונה.
 ובמזרח-התיכון. בוייאט־נאם המצב על רות
 את להשהות ניכסון יכול הבחירות לחץ ללא

ולכ בוייט־נאם השלום על המשא־ומתן המשך
 לאר■ יותר נוחים תנאים הקומוניסטים על פות

צות־הכרית.
 מגמות שתי ניכרות למזרח-התיכון באשר

 מישרד■ של זו :האמריקאית באדמיניסטרציה
 במזרח■ מיידי הסדר להשיג הלוחצת החוץ,

 שיש הטוענת שירותי-הביון של וזו התיכון
 מן במצריים, ימנית צבאית להפיכה להמתין

 ימים, עשרה לפני שם לפרוץ שעמדה הסוג
סאדאת. אנואר של ולסילוקו

 לברית־המועצות מצריים של המחודשת ההתקרבות
 של בסופו אלה. תפיסות משתי אחת לכל לסייע יכולה

 של האחרון ונאומו אישית, להכריע ניכסון יצטרך דבר
עו ניכסון שממשלת רמז בו רוג׳רס, ויליאם שר־החוץ

 בהקדם, 242 מועצת־הביטחון החלטת ביצוע על מדת
 ארצות־ יהודי לתמיכת עוד זקוק אינו שניכסון מבשר

הברית.
 יועץ־ של האישיות לעמדותיו גם כי נראה
ב מכריע תפקיד יהיה קיסינג׳ר, הנרי הנשיא,
 ישראל, ממשלת על להיווצר העומדים לחצים
האפשר. ככל לדחותם מצידה תנסה שהיא
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