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 ראש־ לשכת מפי להכחשות חשיבות כל תייחס אל
 גולדח ראש־הממשלה, העבירה לא כאילו הממשלה

 לישראל, ישירה טלפונית בשיחה הבהרה כל מאיר,
 בנושא האמריקאי הטלוויזיה בשידור לדבריה בקשר
ממשלה. כראש כהונתה המשך
 יודעים שאינם דוברים מפי באות ההכחשות כל

זו. שיחה קיום על
 שר־ לבין גולדה גץ התקיימה השיחה

לבדי השבוע שאושפז ספיר. פנחס האוצר
עמ ספיר של מיטתו ליד כבית־חולים. קות

 ראש הטלפונית. השיחה קיום כשעת דו
אב ״ב ח ו רבינוביץ׳, יהושע ת״א, עיריית

עופר. רהם
 עם לשוחח כדי לבית־החולים התקשרה גולדה

רא אותה שבירך ספיר זה היה הבונדס. בענייני ספיר
 ראש־הממשלה. לכהונת שוב לרוץ החלטתה על שון
 שום ליחס שאין תקיפה בלשון גולדה לו הבהירה אז

 עדיין וכי האמריקאית בטלוויזיה לדבריה משמעות
במדינה). (ראה הקודמת בהחלטתה שינוי אין

 ואישים ידלין, אהרון העבודה, מזכיר
 החלטת את השבוע שחגגו כמערך, אחרים
 שיחתה על דבר ידעו לא לפרוש, לא גולדה

 דבר את להעלים טרח ספיר גם ספיר. עם
השיחה. קיום

ת יקה ש ד חו מ

ולט להמשיך סוכם המערך של הקיבוצית
 למוע• האפשר ככל רחבה תמיכה בגיוס פל

בממש גם החקלאות כשר גבתי של מדותו
 כי חוששים הקיבוצית התנועה נציגי הבאה. לה
המוש תנועת איש יבוא ובמקומו גבתי יפרוש אם

ה התנועה של באינטרסים לפגוע הדבר עלול בים,
קיבוצית.

ם קרי מעילה חו

 יתברר חשאית בהצבעה כי סבורה המזכ״ל, לתפקיד
 בן־ של למתנגדיו רוב יש העבודה מפלגת במרכז כי

_________________________________אהרון.

מי ע ך ל ב צ ת מו  א
ם׳ ס ה עיריית כ תוי נ

בנת• העירוניים המיסים משלמי כספי
בע״מ

הר מראשי לין, אמנון
ב עומד הממלכתית, שימה
המת פנימית חקירה ראש

ה הרשימה בתוככי נהלת
 שערורית סביב ממלכתית

 כי התגלה בשעתו מעילה.
ההס מחלקת מאנשי אחד
 את רימה המפלגה של ברה

 של בסכומים ומעל חבריו
המפל מכספי ל״י רבבות

התעור לאחרונה גה.
 מחדש הפרשה רה

 חשדות שהועלו אחרי
ב מרכזית דמות כי

המ המפלגה, מנגנון
 יגאל לח״כ קורבת

 קשד היתה הורביץ,
פרשה. באותה רה

בגין
ל טי וטו ה

 שלמה (מיל.) אלוף
 מועמדה להט, (״צ׳יץ׳״)

 עיריית לראשות גח״ל של
 ב־ נתקל כבר תל־אביב,

מ בתכנון ראשון מיכשול
 צ׳יץ׳ שלו. הבחירות סע

 באמנון לבחור הציע
ה דיקן רובינשטיין,

 ב־ למשפטים פקולטה
בו  תל־א־ סיטת אוני

ל מיוחד כיועץ ביב,
 במסע הסברה ענייני

המוניציפא הבחירות
ה בגין מנחם ליות.

זו. הצעה על וטו טיל
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 התנועה של פעולותיה למימון מנוצלים ניה
 שלחה לאחרונה שלימה. ארץ־ישראל למען

 הוא כן־עמי עובד שראשה נתניה, עיריית
 שלימה, ארץ־ישראל למען התנועה מפעילי

 שתיערך התנועה למועצת הזמנות מאות
העיריה. כספי חשבון על וזאת בנתניה,
 של חפוליטיים לצרכיה נתניה עיריית של ניצולה

 שם בכנסת מועלית להיות עשויה לאומנית תנועה
כס של זה שרירותי ניצול להסביר שר-הפנים יתבע

בנתניה. המיסים משלמי כלל פי

ת שד פ ט גו רני ב ק
ס טו מ בי ה דו ה

 שלאחר־ ניתוח לערוך יורו צרפת ושלטונות יתכן
 קברניט בורז׳ם, דק הצרפתי הטייס לגופת נוסף המוות
 מימצאיד. סמך על וזאת בסיני, שהופל הלובי המטוס

 שעבר בשבוע שביקרה הצרפתית השלושה ועדת של
בארץ.
 לרשות שהועמדו המימצאים שאר בין
 תוצאת גם בפניהם הוצגה הוועדה, חברי

 בגוויית שנערכה המוות שלאחר הבדיקה
 באבו־כביר. משפטית לרפואה במכון הטייס

כ הרושם נוצר בדיקה אותה מימצאי לפי
 היה הצרפתי שהטייס סימנים התגלו אילו

הטיסה. בעת מסומם או שתוי
 אלה מימצאים לפרסם חששה ישראל

 לכן קודם שנכשלה אחרי מיוזמתה, כרבים
ה רשיון סביב בפירסום מחפירה כצורה
 כי ברור היה הצרפתי. הקברניט של טיסה

 הדים יעורר ישראל מצד זה בנושא פירסום
 כ■ ויוצג אי־אמון בחומת יתקל שליליים,

לה תירוצים למצוא ישראל של נוסף נסיון
המטוס. פלת

 דד במהימנות פיקפקו הצרפתית הוועדה חברי גם
 מור- פוסט לערוך שימליצו ויתכן להם שהוגש מימצא

הקברניט. לגופת נוסף טום

גבח■ ג□
ב ר ס ש ונ רו ס ד

 שר־החק־ של ונישנות החוזרות הצהרותיו למרות
 להיות יוסיף לא הוא כי גבתי חיים והפיתוח לאות

 בן הישיש השר כי נראה הבאה, בממשלה שר
בממשלה. כסאו על להילחם יוסיף ,72ה־

התנועה זרמי שלושת מזכירי בפגישת

העבו מפלגת מפעילות יוספטל סנטה
מג שר־השיכון, שהיה מי של ואלמנתו דה

 מועמד את לבחור להצעתה תמיכה ייסת
בבחי ההסתדרות מזכ״ל לתפקיד העבודה

 המפלגה. במרכז ואישיות חשאיות רות
בן־אהרון יצחק של למועמדותו המתנגדת סנטה,

וסן אייב׳
ג לי פ ד מ א ר ש רי

............—י-— ......................
לש התל-אביבי המיזללה כעל

ש מיספר שמזה נתן, אייבי עבר,
 שידור תחנת לפעולה מכין נים

 סיפץ מעל שתשדר ״פיראטית״
ול לישראל שלום קריאות אניד,

הכ כל את השלים ערב, מדינות
לישראל. להפליג ועומד נותיו

ב האחרון בשבוע שהה אייבי
ש הבסיס את הכין שם קפריסין,

הנק שלו, השידור לאניית יספק
וה האספקה את ״,1 ״שלום ראת

שציוו אייבי של אנייתו תוכניות.
 נורבגים ספנים על-ידי אוייש תה

 15כ־ ניו־יורק מנמל תצא ודניים,
 מתכוון באפריל 10ב- זה. בחודש
ל מחוץ בשידוריו להתחיל אייבי

ישראל. של הטריטוריאליים מים

ר אור■ ד ע ג שג  מ
ת ם א אי ק מרי א ה

 שנתיים שלפני גלר, אורי הישראלי העיניים מאחז
 שלו, המבויימות הטלפטיה בהופעות המדינה את שיגע

האמריקאי: העם את גם לשגע מצליח
 העל־טבעיים בכוחות אמון לעורר כדי

 במשך גלר שהה כביכול, בהם, נחון שהוא
 בסטנפורד למחקר במכון שבועות חמישה

 לבדיקת עצמו את העמיד שם בקליפורניה
 של מקורביו לדברי ואנשי־ציבור. מדענים

 בכישוריו, מיוחדת התעניינות מגלים גלר
 והאסטרונאוט בראון פון ורנד החלל מדען
מיטשל. אדגר

בתו בארצות־הברית הגוברת ההתעניינות נוכח
אמרי עתונים מספר ביקשו גלר אורי ששמה פעה

 ולתהות עברו את לחקור בישראל, מכתביהם קאיים
קנקנו. על

ה ק  דא■1 רי
ל תופיע א ר ש בי

 קבע דרך היושבת זראי, ריקה הישראלית הזמרת
חגי במסגרת בישראל הופעות שורת תערוך בפאריס,

העצמאות. יום גות




