
ת׳ ׳#טירות) הזכויות וכלתצפי
 שארם בעניין ישראל, של המוחלטת לכניעתה היכון- _

לנניעח הבינלאומי. הלחץ נבור עם עזה, ורצועת אר־שייך
: הבאים השלבים יקדמו זו,

את מיים באו״ם, ישראל משלחת של קדחתנית פעילות •
נגדת; חמורות סנקציות הפעלת למנוע כדי המכסימלית התמיכה

קשיים של האפשרות לקראת כארץ דעת־הקהל הבנת 0
 ומצעדי־וזרס האמריקאית התמיכה מהפסקת כתוצאה חמודים, כלכליים

האו״ס; מצד
לממשלת לתת שכוונתה האו״ם, מטעם פושרת הודעה פירסום •

 מעבר אל כוחותיה את להוציא לה ולאפשר כבוד, של מילולי מוצא ישראל
 לגנרל ן ו הנצח פירות את מסרה כאילו שייראה מבלי שביתת״הנשק, לגבול
תמורה. כל ללא ברנס,
 סיכויים ישנם השבוע, שפורסמו ההכחשות כל למרות •

לא־־צות־הכרית, לטוס ייאלץ כעצמו בן־גוריון דויד כי רציניים
 הממשלה בת ביש נתקבלה כן על החלמה הנסיגה. למשבר בקשר

 ביג׳י, בהזעקת הכרח יש כי החוץ לשרת יוברר אם כי סוכס בה האחרונה,
לנסוע. עליו יהיה

 לו, הצפויים הקשיים את לקבל בדרישה לעס ביג׳י יפנה הפנימית, בחזית
שביתת־ להשיג כדי האופוזיציה, מפלגות עם הדוק מגע יקיים זאת, עס ויחד
ן קדש. נויבצע ערב היה מאשר פחות לא כחמור המצב את בהגדירו פנימית, נשק

הלחץ של אהדת תוצאה •
ההסתד בין פשרה תושג ז המדיני

תוותר לפיה התעשיינים, לבין רות
המוק- השליש תשלום יעל ההסתדרות

במדינה
מפלגות

מיותרת טירחה
ה לישיבת בדרכו היה שרת משה ח״ב

 לשמוע שעמדה 'מפא״י, של המדינית ועדה
 ולהחליט מאיר, גולדה יורשתו, מפי דו״ח

 מסיני. הנסיגה לגבי המפלגה של הקו על
 את פתח הדרך, את לעצמו להנעים כדי

קורא. החל הערב, עתון
 מר מבטו. את מיד צדה אחת ידיעה

 ארץ־ פועלי מפלגת מזכיר יוספטל, גיורא
 במסיבת־ הודיע — כתוב ר,יה כך — ישראל

 של החדש הקו מהו מיוחדת, עתונאים
 לא שישראל זה קו קבע השאר בין מפא״י.
 ערובות ללא אל־שייך, ומשארם מעזה תיסוג

לעיל). (ראה בינלאומיות
 התקיייימה המסיבה חדשות. רוחות

 מפא״י מרכז במשרד ,כן, לפני שעות כמה
 יערי, חיים תל־אביב. ,110 הירקון ברחוב

של העתונות לקצין שהפך דבר מערכת איש

ה ואילו התעשייה ענפי ברוב
בו בענפים לשלמו יסכימו תעשיינים

 ייפתח הפשרת,- השנת לאחר מיד דדים.
 ה־ החוזים לחידוש מהיר ומתן משא

 השונים. התעשייה בענפי קולקסיביים
 אלה חוזים ייחתמו כה, עד כנהוג שלא

אחת. שנה של ולא שנתיים של לתקופה
 כין ההדוקים היחסים •

צורה יקבלו וצרפת ישראל
 בעתיד ייחתם אם תופתע אל רשמית.

המדינות. שתי בין ידידות חוזה הקרוב
להגנה סעיף השאר, בין יכלל,

 אחת נגד התקפה של במקרה הדדית,
החותמות. משתי
 אנטוני של התפטרותו •

 לא סואץ, מיבצע רקע על אידן,
 שנוצרו היהסים את תשנה

בריטניה כין זה, רקע על
 הסיכויים כל קיימים להיפך, לישראל.

לידי ויבוא ,יתחזק זה פעולה שיתוף ינ
הקרו בחודשים שונות בצורות ביטוי
בים.
 היכון תל־אכיכי, אתה אם •

מעש־ למעלה אחרי גדול: למאורע
 הגדול. יריד-המזרח יחודש שנה רים
 ערב דהירי יקויים העיריה, תוננית לפי

לכל תשובה יהחה הבאות, הבחירות
 אינה הימנית ההנהלה כי הט-וענים
 גדולים מיבצעי־ציבור לערוך מסוגלת

חושי. אבא בנוסח
יש כין החדשה הכרית •
בימים תתעמק. והוואתיקאן ראל

ה מאחורי האפיפיור מגלה האחרונים
 המרחב את יפתח שהוא חשש מתוך המצרי,אם הגוש נגד ניכרת פעילות קלעים

עמדת בעולם. חזק מוסלמי גוש להקמת התנגדות סדזוך ואס הקומוניזם בפני
 הלטינית, אמריקה וארצות פורסוגל ספרד, על להשפיע משוייה האפיפיור

ישראל. על סנקציות להטלת החלטה נל להכשיל שבכוחן

בלוד ודיין ברנס מפקדים
הנצחון ת1פיר

ביו כשלל תחולק החדשה לעליה השיכונים כניית •
 12 מתוך ל־סססג קרוב לבנית הזמנה יקבל שסולל־בונה בעוד המפלגות.

.של הקבלניות החברות לכל גם שמנות הזמנות יינתנו הדיור, יחידות אלף
 העולים חלוקת הדבר פירוש מפלגתיים, יהיו אלה ששינדנים אחרמ המפלגות.

למפלגות. מראש
כקרוב. יתגלו הקרטלים כחזית הראשונות הפרצות •

 לרשתות־ברזל. בתי־החרושח אירגון הפירוק: בשלבי הנמצא הראשון הקרטל
מסוגלים שהיו חדיש, ציוד בעלי חדשים מפעלים קמו האחרון בזמן הסיבה:
 המפעלים על־ידי שנקבעו הגבוהים למחירים ושהתנגדו המחירים, את להוריד

המיושן. הציוד בעלי
הגורם ניכר. כאופן יגדלו התעשיה מוצרי של מחיריהם •

הבינ התחבורה מקשיי בתוצאה חומרי־הגלס, במחירי גדולה עלייה העיקרי:
חוץ. במטבע המחסור שני: גורס לאומית.

המסכנ-ס חמורים, בקשיים נתון כרזל לחוטי גדול מפעל •
במצוקה. נמצא לבד לעץ גדול מפעל גם קיומו. את

הממשלה, על־ידי שניתנו ההלואות לפרעון לצפות אין •
 להחזיר המסרבים לווים של תנועה נתעוררה הדולאד. לערך שהוצמדו

 זו תנועה הגיעו. כבר הפרעון זמני בי אף חוץ, במטבע ערכן לפי ההלוואות את
להתפשט. עלולה

 ליוססטל לאפשר כדי אותה כינס מפא״י,
 ידע וזתיק כעתונאי דבריו. את להשמיע

 עוד תופיע שהידיעה כך השעה את לכוון
 מעטות שעות — בעתוני־הערב יום באותו

צרי שהיתה המדינית, הועדה התכנס לפני
 ל־ מדיגי קו יש בכלל אם להחליט כה

ומהו. — מפא״י
 לרוגזו שהוסיפה יתכן רתח. שרת משה
 תמיד נמנה היה יוספטל שגיורא העובדה

 לעלות לו עזר ושהוא שלו, אנשיו עם
 את התאים יוספטל כי נראה עתה בדרגה.
ה לצי הצטרף החדשות, לרוחות מפרשיו

הביג׳יסטי. מתנה
 היחיד החבר שרת היה לא הפעם אולם
 חבר הזריז. המזכיר על חמתו את ששפך
 את ושאל הסודית בישיבה קם חבר אחרי

 הקו את קובע המזכיר אם הגורלית: השאלה
 את להטריח מה לשם המפלגה, של המדיני

לישיבות? המדינית הועדה חברי

ת1נ1עת
המשנות חוד•

 משה הוחלף מאז דבר. היה בראשית
 מדי כמעט מצטיין החל מאיר, בגולדה שרת

 מה משום עתונאיים. בסקופים ביומו יום
 מפתיע בכשרון מחונן הוא כי נדמה היה

 משרד־ יגיד או יעשה מה מראש לנחש
הישראלי. החוץ

 פעלו לא אל־אנושיים כוחות שום אולם
 משרד־ למדי: אנושית היתה הסיבה כאן.

ל בסוד הידיעות את מוסר היה החוץ
זמר. חנה החיננית, דבר סופרת

 הארץ. מערכת בעיני חן מצא לא הדבר
 ולפתע שסוכם, מה סוכם שדיבר, מי דיבר
בעמו גם להופיע המדיניים הסקופים החלו

 בורא המדיני.״ *הסופר בחתימת הארץ, די
במשרד־החוץ. הפקידים אותם הארץ: סרי

ת ק לו ל. ח של הז זמן כמה במשך ה
 ואז עילאית. בסבלנות העתונים שאר דיינו
 דרשו הקואליציה עתוני שאר הסערה: פרצה

 הסודיות. הידיעות בשלל שלהם חלקם את
בממ העניו את העלו אחדות־העבודד, שרי

עור למרחב. עתונם, שיתוף את דרשו שלה,
 זו. מדוכה על הם גם ישבו העתונים כי

ל גם מגיעים סודות שכמה הסכימו הכל
 ול־ למרחב, איש תדמור, (״שוקה״) יהושע
המשמר. על איש שטרן, גבריאל

 את להצדיק הממשלה אנשי ניסו תחילה
 הידיעות את מסננים שהם הסבירו מעשיהם,
ממשל גושפנקה ישאו שלא כדי במתכוון,

 הנכונה. לכתובת יגיעו אך רשמית, תית
 לסנן, אם בכך. הסתפקו לא העורכים אולם
חו בשני רק להשתמש מדוע בצדק, טענו
הקוא העתונות את להפוך לא מדוע רים?

ית שהוריה גדולה, למסננת כולה ליציונית
בתורנות? חלפו

 אולם זה. סיכום הושג לא עוד השבוע
 הי השלל סוגי שאר כל כמו כי ברור היה

 משרד- סודות גם בקרוב יחולקו קואליציוני,
מפלגתי. מפתח ■לפי החוץ

שיה תע
ר סמי את מריץ מה

 מתאר סמיז את מריץ מה הנודע הספר
 ה־ בחוץ־לארץ, יהודי של אופיינית דמות
 קאריירה לעשות כדי גוויות על לטפס מוכן

 משכונת־ הקטן היהודי סמי, כסף. ולצבור
 לו שאין מתמדת, בריצה הנמצא העוני,

 יאל והמתייחס פרטיים ולחיים לאהבה זמן
 אשפה, ערימת כאל לו בלתי־מועיל אדם כל

דבר. לשם הפך
 פעם לא חוששים דובינר סמי של מכריו

 לבין ידידם, סמי בין מסויים דמיון שישנו
 שעלה שחרחר יצרן דובינר, הספרותי. סמי

 שתמך אחרי מקנדה, המדינה קום אחרי
 די־ ד,וא באמריקה, ברגסון פיטר בקבוצת

 קדחתני עיסוק לכסף. הנוגע בכל חי נאמו
 צדדים לפתח רב פנאי לו השאיר לא זה

אופיו. של סימפאטיים יותר
 דובינר הקים בארץ החיים. עובדות

 גליים, לקרטונים קרגל של בית־החרושת את
 ביקש הוא גדולות. תוכניות תיכנו הוא

 פרי־ משלוח של הישן הנוהג את לחסל
 להחליפן רצה בתיבות־עץ, לחוץ־לארץ ההדר

 מלבו לדעתו, היתרונות, שלו. בקרטונים
מני בדביזים, חסכון לעצמו: רווחים צבירת

 בנייר, לחוד תפוז כל לעטוף הצורך עת
 יותר הנוחה בצורה לקונה הפרי הגשת

לטלטול.
 לזולתו, יותר רב כבוד הרוחש אחר, אדם

 הקובעים האנשים את לשכנע מנסה היה
 לו שחסר דובינר, אולם זו. דעתו בצידקת
 להשיג חשב אחר, בן־אדם להעריך הכשרון

הג הוא פשוסה. יותר בצורה מטרתו את
מפ תפוקת את וקיצוני פתאומי באופן דיל

 פרי־ההור משווקי את להכריח רצה עלו,
 זו, בעונה קרטונים מיליון 16 ממנו לקנות

אצלו. שהוזמנו וחצי המיליון תחת
 עובדות את בחשבון לקח לא הוא אולם

 ענין הוא פרי־הדר שיווק הכלכליים. החיים
סינ פרדס בין המחולק מונופוליסטי, כמעם
 יותר. קטנות חברות וכמה אחוז) 60( דיקט
באס גם עסקו .לשיווק האחראים מן כמה
 ענין שום להם היה לא תיבות־העץ. פקת
זה. כדאי מקור־פרנסה לאבד

ם חו ר. כ קו ב  ה־ קוראי הופתעו כך ו
 ארוכה מודעה לקרוא שעבר בשבוע עתונות

הא שכללה פרי־הדר, לשיווק המועצה של
 דוביגר. סמי תוכניות נגד כבדות שמות

המשווקים: טענו השאר, בין
ב הקרטונים את לערום אי־אפשר •
נמחצים, שהם מכיוון מספיק, גובה
רע, במזג־אויר להעבירם קשה •
ב להתקלקל נוטה בקרטונים הפרי •
חום.

 בעקיצה המשווקים סיימו דבריהם את
מו אינה *המועצה :דובינר לסמי אישית

 — רציני באופן לדון אף או — לקבל כנה
וכתוצאה מיוחד, באופן שנבחרו במספרים

גסס! חוח וזקודם


