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!שעשועים דחם
 שואה ספגת ש? פצילה

 גיחמו גרעינית,
 ישראל עם את

פכדורגל ניצחונות
רעותה. את אחת רדפו תאיוב בשורות

כנר סוריות, יחידות־צבא חדרו בצפון
 ארצות־הברית, של אילמת בהסכמה אה
 פומבית ישראלית התחייבות הלבנון. אל
 הסטאטוס־ את לשנות לסורים להניח לא
 ישראלית, ■תגובה ללא בלבנון הצבאי קוו

הצפון. בגבול בהתלקחות איימה
 תמונה יצרו מארצות־הברית הידיעות

 בין ביחסים אדירה שלגים מפולת של
סכ לממשלת־ישראל. האמריקאי המימשל

 הולידה כבר האמריקאי הברז סגירת נת
באו ■חירום היערכות על שמועות של גל

 חס- ■חדשים, כלכליים צעדים לקראת צר,
בחומרתם. רי-תקדים
 האמריקאי החדשות בשבועון פרסום

 ■חלחלה: מעודדת אפשרות חשף טייס,
להפ דיין ומשה מאיד גולדה עמדו כאילו

 במיל־ מדינות-ערב נגד אטומי ■נשק עיל
ב המצב שינוי ורק יום־תכיפורים, תמת

מכך. אותם מנע חזיתות
 בסימן לעמוד עתיד המתקרב חג־ה&סח

 כאשר חסר-תקדים, קיצוני לאומני גל של
 יצעד גוש־&סוניס של פרובוקטיבי מסע
הממשלה. באישור המערבית בגדה

 השבוע. חשיבות חסר היה זה שכל אלא
 המוראל לקרן-זווית. נדחקו אלה ידיעות

המד בשפל להיות היה שאמור הלאומי,
יש ידעה לא אותם לשיאים טיפס רגה׳
 ישראל נבחרת הסיבה: שנים. זה ראל

יריבו ■שתי על לגבור הצליחה בכדורגל
 שנערכו הקדם־אולימפיים במשחקים תיה

כמ לעצמה, רכשה דרום־קוריאה. בבירת
בטור ההשתתפות זכות את בוודאות, עט

 הקייץ שייערך האולימפי, הכדורגל ניר
במונטריאול.

 ניסח- דווקא לאולימפיאדה. חזרה
ני לא שאיש כוכבים, נטולת כדורגל רת
 השבוע הצליחה זוהרים, סיכויים לה בא

 בזירת לפחות ישראל, קרן את להעלות
ב יפאן ניבחרת על גברה היא הספורט.

 של ניבחרתה את גם הביסה ,0:3 תוצאה
.1:3 בתוצאה בביתה הדרומית קוריאה
ה עוד שייערכו הגומלין מישחקי שני
 לשנות כנראה יוכלו לא בישראל חודש

 הישראלית הכדורגל ניבחרת התמונה. את
 במכסיקו כמו באולימפיאדה, שוב תשחק

.1968ב*
מעמ את לשנות אומנם יהיר׳-בכך לא

 את לא גם ישראל, של הבינלאומי יה
ההש עצם אבל האמריקאי. הסיוע היקף

ב שיועברו הניבחרת ומישחקי תתפות,
 ומברר מרתק קייץ מבטיחים טלוויזיה,

ישראל. מעם ניכר לחלק
שע אבל בשפע, יהיה לא אולי לחם
הקיי׳ן. יחסרו לא שועים

מיעוטים
הרוווש אחר■

 חערפייס פועלי־חמתכת
 יוסיעפודח לתרום אולצו

זוועד־דמען־החייל
 יום-האדמה בעיקבות תגדולד. הסערה

 למסלולם. לכאורה, חזרו, החיים שככה.
 ענני- עוד נותרו בשריפה, מדובר כאשר אך

ולפזרם. בהם לטפל שיש עשן
 ש- בקריית־אתא אתא, במיפעל־ההלבשה

 שכזו. עננת־עשן נותרה במיפרץ־חיפה,
לוהטים. אודים נותרו אחרים במיפעלים גם

ש בשבוע השביתה, לפרוץ קודם יום
 הידיעה, גדולות בכותרות פורסמה עבר׳

 לעבודה יופיעו שלא ערביים פועלים כי
 בהגנת יזכו ■ולא יפוטרו במארס, 31ה־ ביום

פורס גופו השביתה ביום אך ההסתדרות.
 פועל כי בה, נאמר סותרת. הודעה מה

 השביתה, ביום לעבודה יופיע שלא ערבי
 ישתמש אחרים, יסית כן אם אלא יפוטר לא

 את ויפריע פועלים, נגד ובכוח באלימות
אחרים. פועלים עבודת של התקין מהלכה

 המאירי, אברהם חיפאית. פעייה
 של מועצת־הפועלים מזכירות חבר

 אליעזר מזכיר־המועצה, וממלא־מקום חיפה
 ההוד* שתי בין הסתירה את מסביר מולק,

בהבלטה שזכתה הראשונה, ״ההודעה :עית
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