
 איום אלה, במדינות הדוהרת האינפלציה האחרות.
 במידה הקטינו באשראי, והמחסור הכלכלי המשבר
ל־ לתרום המערב מדינות יהודי .נכונות את ניכרת

ל להצטרף הסכמתם תמורת להם, הובטחו
ממשלתו.

שלהם. השפע בשנות שתרמו סכומים אותם מגבית
ה ראשי של הנוכחי ההכנסות אומדן

 המוקדמת מהתחזית 30/״סבב- נופל מגבית
כהכ לירידה השוטפת. הכספים שנת לגבי
ומיי ישירה השפעה תהיה המגבית נסות
 על והן מדינת־ישראל, תקציב על הן דית

שלה. הזר המטבע מלאי

 שר הופעת בוטלה
ה הבריאות ר חד ב
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ביצורי□ מתגבר צה״ד
■רד! בגבולי

 הם־ קו לאורך קרהביצורים את מתגבר צה״ל
ירדן. עם סקת־האש

 של אפשרות לקדם נועד זה כיצורים קו
ירדן. עם כגבול הקרבות חידוש

חפי זה בשטח הביצורים בעבודות מושלמות בעיקר
 עצמו את שהוכיח מהסוג אנטי־טנקיות תעלות רת

ברמת־הגולן. יום־הכיפורים במילחמת

ט״מס״ ה״ניו־יורק
מאמר פסל

מדיין שנרכש
 פנה טיימס ניו־יורק החשוב האמריקאי העיתון

 בבקשה דיין, משה לשעבר, לשר־הביטחון לאחרונה
 במזרח־התיכון, המצב על מדיני מאמר עבורו שיכתוב

ה את קיבל דיין האחרונות, ההתפתחויות לאור
 אלף של סכום המאמר תמורת דרש אולם הצעה,
לעיסקה. הסכימה טיינזס הניו־יורק מערכת דולאר.

ממקור אחד התקשר אחר-כך קצר זמן
האמריק העיתון מערכת אנשי עם דיין בי

 שנקב כסכום טעה דיין כי להם והסביר אי,
 הוא למעשה וכי המאמר, כתיבת תמורת

 עפ״י ל״י 6300( דולאר 1500 של סכום דורש
 לסכום גם הסכימה העיתון מערכת הרשמי)• השער
דיין. שתבע החדש
 את טייטס הניו־יורק למערכת דיין שלח אז רק

 שכרו. את מייד וקיבל לכתוב, שהתבקש המאמר
 פורסם, לא והמאמר ■שבועות מיספר חלפו כא־שר
אי־הפירסום. סיבת את לברר דיין אנשי ביקשו

 ששולם התשלום למרות בי להם, נאמר
ל לנכון העיתון מערבת מצאה לא לדיין
 מילה אף בו שאין ביוון המאמר, את פרסם

 בפומבי דיין אמר לא אותה אחת חדשה
כעבר. בכר

 הצרפתי שר־החוץ
ם ירון שלי בירו

 חשוב מדיני כניצחון רואה משרד-החוץ
 סו־ ז׳אן הצרפתי, ששר־החוץ העובדה את

לי השבוע בארץ סיורו כעת ילון כאניירג,
 שגורמים אחרי וזאת כירושלים, אחד לה

 ששת־הי־ מלחמת מאז מחרימים צרפתיים
כ הנעדר עירוני או ממלכתי אירוע כל מים

כירה.
עי 12 בלוויית לארץ מגיע הצרפתי שר־החוץ

 בתדריך עוזרים. ושיבעה בכירים צרפתיים תונאים
 הוא השר כי נאמר הצרפתי ממישרד־החוץ שהתקבל

 נקנתה אף לכך ובהתאם מודרנית, אמנות חובב
 סו־ ילון בירושלים ללילה נוסף בארץ. מתנה עבורו

 בקיבוץ אחד ולילה בתל־אביב אחד לילה באניירג
אלון. יגאל שר־החוץ של הפרטי באורחו וסר, ע ג

ניכרת ירידה צופים
המגבית בהכנסות

לאח הביעו המאוחדת היהודית המגבית ראשי
 איסוף תחזיות לגבי ביותר פסימיות דיעות רונה

המערב במדינות והן בארצות־הברית הן הכספים.

ה הולכת גולד
שרד למי

 ראש־ לעצמה שמקימה החדשה הלישבה
כ תמוקם מאיר, גולדה לשעבר, הממשלה

בתל־אביב. המישרדים מבנייני אחד
שי את מאיר גולדה מתכננת החדשה מלישכתה

 מיפלגת במיסגרת בעיקר פוליטית, לפעילות בתה
 להידחק עלולה היא כי חוששת גולדה העבודה,

 !נהגית עדיין היא ממנה הפופולאריות למרות הצידה
והלח הניסיונות לאור במייוחד מיפלגתה, חברי בין
 מפא״י של כוחה את מחדש לארגן ספיר פנחס על צים

לשעבר.
מפעי רוחה מורת את גולדה הביעה לאחרונה

 התבטאויותיו לאור אלון, יגאל של המדינית לותו
 לנגח כניסיון בעיניה הגיראות הפלסטיני, בנושא
אותה.

דא המתנחל׳□
לדיו מדו1(1י

אמו גוש ממנהיגי פורת, וחנן לווינגר משה הרב
 מיבצע לאחר המישטרד. על־ידי נעצרו אשר נים,

 לדין. יועמדו לא — בשומרון האחרון ההתנחלות
ה בשבוע במישרד־המישפטים נפלה כך על החלטה
מת אף לדין להעמיד שלא הוחלט כמו־כן אחרון.

אחר. נחל
 שהה אשר צדוק, חיים שר־המישפטים

 תרעומת הביע השניים, נעצרו כאשר בחו״ד
היועץ־המישפטי-לממשלה. כפני המעצר על

צי מבחינה חמורה שגיאה זו היתד, כי טען הוא
 לעצור ההוראה כי טען מצידו שמגר מאיר בורית.

רבין. יצחק מראש־ד,ממשלה ישירות באה השניים את

ההתנחלות הפגנות
״פשבו

 נוסף. מיבצע־התנחלות צפוי הקרובים בשבועות
 בהתנחלויות להסתפק לא החליטו אמונים גוש אנשי
 רבין יצחק ראש־הממשלה על־ידי שהובטחו בגדה

 הת־ כוח הפגנת של נוסף מסע לערוך אלא למפד״ל,
נחלותית.

הצלי המפד״ל ראשי בי נודע בינתיים
התנ עוד להקמת הבטחה מרכין לקבל חו

שככר לשלוש נוסף אחת, מאושרת חלות

הפת
לתחיה קם

 בית־ה־ רופאי של כללית כאסיפה
ש בתל־השומר, ״שיבא״ ע״ש חולים

 כפרשיות לדיון שעבר בשבוע נערכה
כ לאחרונה שהתעוררו •הציבורית

 מקרה אירע כישראל, הרפואה תחום
נדיר.

 בית• של המחלקות מראשי אחד
 כמיק■ המצב על בלהט דיבר החולים

 דבריו, את סיים כארץ, הרפואה צוע
 מומחה טחתקף־לב. כמקום ומת צנח

 שנכח כית־החולים של לניתוחי-לב
 לעברו מיהר גור, דני הד״ר כאסיפה,

 התחיל קליני, מוות שמת הרופא של
מ הלב להפעלת נמרץ כטיפול מייד

 שמת הרופא את להקים הצליח הדש,
האסיפה. מהלך כדי* תוך לתחייה,

ד,ש לבקר עמד שם־טוב, ויקטזר ,שר־ד,בריאות
 להופיע כדי בחדרה, יפה הלל בבית־החולים בוע

למ כי להם, ולהודיע בית־החולים עובדי סגל בפני
 לא מישרד־הבריאות, מנב״ל של התפטרותו רות

 רוברט הד״ר ,בית־ד,חולים של המודח מנהלו יוחזר
לתפקידו. חיימוב,

שמע אחרי התבטלה השר של הופעתו
 מישרד- לדוברת מסרה הזה״ ״העולם רכת

הד כפרשת החקירה מימצאי את הבריאות
הח מכך כתוצאה חיימוב. הד׳׳ר של חתו
פר כל את מחדש לבדוק שר־הכריאות ליט
כית-החולים. מנהל של הדחתו שת

בין קרע
לרבי! הילד
ל• רכין יצחק ראש־הממשלה כין הקרע

עד• התרחב הילל שלמה שר-המישטרה כין

;*
השר ידיזדת1

מרד עוררה
 משרי אחד שד האישיות ידידתו :?•

 חש- שמולדה כימעט ::גממשלת-ישדאל,
 כ־ ישראל ממניגויות באחת מרד ::כוע::
 ד- עי-ידו התמנתה השד ידידת חו״ד> -

 תפקיד שגרירות, כאותה בכיר לתפקיד
 עובדי בתקן. כה עד קיים היה שלא :

 מהם המינוי.וכמה על מהו השגרירות
כפיטורים.' איימו אף :

 על למיתר השר גאלץ מכך כתוצאה
הועב והיא לידידתו, שהעניק המינוי

 רק כהו״ל. הוא גם אחר, לתפקיד רה
 בשגרירות.'■והעוטל הרוחות: •נרגעו ;,:אז

הסדירה. לעכודתם וזזרו דים ג

זה עוד מדברים אינם שהשניים כדי-בך,
זה. עם

 חברי- בלישכתו האחרון החמישי ביום כינס הילל
 מ־ פעילים וכן המחרה, מעדות המערך של כנסת

 נשלח הישיבה בתום מעדות־המזרח. העבודה מיפלגת
 הנוכחים, בל בשם פתל, דויד על־ידי חתום מיברק

 שר־תיקשורח למנות ממנו הדורש לראש־הממשלה,
ה למועמד אינה הילל כוונת המיזרח. עדות מקרב
 אלי העדות לפעיל אלא שחל, משה זה, לתפקיד בכיר

הילל. ממקורבי מויאל,
רוו לענייני חשד תיק לעצמו דורש עדיין הילל

 דאש־הממשלח, על־ידי הסף על שנדחתה דרישה חה׳
 מה יודע לא ״אני מיספר: ימים לפני התבטא אישר
 הוא כשר־המישטרה תפקידו את אפילו רוצחו חילל

 פעמיים לשבת צריך ואני כראוי, למלא מצליח לא
עניי איתו לגמור כדי המישטרה מפכ״ל עם בשבוע

ד׳ תפקידים עוד רוצח הוא עכשיו אז נים׳

מינלי ליוה
בארץ תופיע

 בתה מינלי, ליזה הנודעת כובכת־הזמר
ל תגיע גארלנד, ג׳ודי כוככת-הקולנוע של

 חודש סוף לקראת לסיבוכ-הופעות ישראל
השנה. נוכמכר
שית בלבד, הופעות שתי בישראל תערוך ליזד,

בתל־אביב. ביד־אליהו הספורט בהיכל קיימו
 .דקי אמרגנזדבעלה, בלוויית לארץ, תגיע היא

 אליהם !מנים, 16 של תיזמורת עמה ותביא גדין,
הופעתה. בעת שילווה ישראליים נגנים 16 עוד יצורפו

מי־ ליזה של להופעותיה הכרטיס מחיר
״י. ל 50ל־ 30 כין ינוע גלי


