
:גולדה
מדינית יוזמה בעיסר

 ראש-הממשלה של מקורביה הערכת לפי
 כעניינים מאיר גולדה תעסוק לא המיועדת,

 זמנה את תקדיש הממשלה, של השיגרתיים
 אינו איש אף - מדיניות ליוזמות כעיקר

 היוזמות כיוון יהיה מה עדיין לנבא יכול
האלה.

מדינ עם פגישות של שידרה שתקיים הוא, שברור מה
ודנ קנדה בריסניה, של הממשלה ראשי כמו זרים אים

 גם אבן אבא ינסה לוושינגסון, הנוכחית בנסיעתו מרק.
ניכסון. הנשיא עם פגישה לה לקבוע

פיצוי
אלוו ליגאל

סמכויו יורחבו גולדה, של שלטונה תחת
 יגאל סגך־ראש־הממשלה של המעשיות תיו

 שהוא כתחום בעיקר יורגש הדכר אלון.
בו. חפץ

 כסגן־ראש־ה• לתפקידו נוסח ישמש, הוא
 גולדה כין קצין־קישור מעין גם ממשלה,

הביטחון. מערכת לבין

שניים של הנהגה
 מורכבת תהיה המעשית השלטון צמרת

 ספיר, ופינחס מאיר גולדה אנשים: משני
 רק לא מלא תיאום ביניהם יקיימו אשר

המפ במהלכים גם אלא הממשלה בענייני
הפנימיים. לגתיים
 ניצוח עצמו: על ימול ספיר שפינחס המוגדר, התפקיד

 לו להבטיח מאמץ תוך המערך, של הבחירות מערכת על
 פגיעה של אפשרות וסיכול הבאה בכנסת מוחלט רוב

הבחירות. אחרי או לפני — דיין מצד זה ברוב

 המהלכים
המפלגה בתור

הקרו בחודשים ספיר, פינחס של העיקריים מאמציו
 העבודה אחדות עם הוותיקים חזית לגיבוש יוקדשו בים,

מפ״ם. עם מלא לאיחוד הקרקע והכנת מע״י, בתוך
 ועידת לקראת גדול גוש לגבש המטרה:

 שתהיה זו, בוועידה בשנה. כעוד המפלגה,
ל הבחירות אחרי ותתכנם נבחרת ועידה
 אנשי של שכוחם לקבוע ספיר מקווה כנסת,
 מישני כתפקיד אותם מזכה לשעבר רפ״י
המפלגה. ובמנגנון המדינה בהנהגת בלבד

יו בי סבורה כשרונותיו, ואת יכולתו את
 דיפלומטי, מד-ני כתפקיד יותר לנצלם כל

 החלים המינהליים בעיסוקים קשור שאינו
משרד. של מנכ״ל על

 עדי אשכול, של המדיני מזכירו כי נראה זאת, לעומת
 במחיצתה בעבר עבד כבר הוא בתפקידו. יישאר יפה,
החוץ. במשרד כדוברה שימש כאשר גולדה, שי

 צוות עימה תביא גולדה בי מעריכים,
בשמותי נולכים ואף יועצים, של מצומצם

 עתה המשרתים השגרירים אחד של הם
מדינה.—למדעי פרופסור ושל כחו״ל,

 נוצריים מנהיגי־דת
 שחרור תובעים

הכומר־החבלו
הפרו הכומר שי מעצרו על הידיעה פירסום עם

פעי בניהול כחשוד חורי, אל איליה מרמאללה, טסטנטי
 מחתרתית י־שת במסגרת לישראל עויינת חבלנית לות
 לשיחרור החזית של

 לחצים צפויים פלססין,
ה ד,כנסיה מוסדות מצד

 דת, ואישי, פרוטסטנטים
הכומר. של לשחרורו

 ובחיפושים מאחר
ה בדירת שנערכו

 לא ובבנסייתו כומר
מר חומר נמצא
 נעצר והוא שיע.

עדו על בהסתמך•
 חשודים של יות

מנ יתבעו אחר־־ם,
 לשחרר דת היגי
ממעצ הכומר את
 פיר■ לפני עוד רו.

 מעצרו דבר סוס
 כרבים, הכומר של

 לחצים החלו ככר
מנ מצד זה בביוץ

 נוצריים דת היגי
 שאיימו ירושלמיים,

 ה• כהתערבות אף
ואתיקן.

 ה־ מכירת הפסקת בשל ונגרמה בלתי־מוצדקת היא
 מחזיקה לדעתם, הממשלה. על־ידי השחור לשוק דולארים
 ולכן נת״ד דולארים של גדולה בכמות עצמה הממשלה

 כי טוענת אחרת סברה שערו. בהעלאת מעוניינת היתד,
מור מתווכים המשמשים הבנקים על־ידי נגרמה העליה

נת״ד. הדולאר שער בהעלאת המעוניינים בבורסה, שים
 בבר אובחנה בי טוענים הכורסה חוגי
 שיפרוץ כלכלי משבר מפני לחרדה נטייה
 ובעלי־הון לפיחות, ויגרום הבחירות לאחר
כספם. ערף את לאבטח החלו כבר רבים

למחסר מרכז — ישראל
תמרים ויצוא

 והפיכת התמרים, ענף של מזורז פיתוח
ב הגדולים התמרים מיצואני לאחד ישראל
ה היצוא מתכנני של תחזיתם זו עולם,

חקלאי.
הגדו המחקר ממרכזי לאחד ישראל הפכה עתה כבר

ב גן־רחל שליד במעבדות נצבר רב וידע בענף, לים
כינרת. קבוצת

 :לדייו בגיו
!תפרוש אל

ה הגח״ל, מנהיג
מנ תיק לי*א שר
ל נפגש בגין, חם

 שר־ עם אחרונה
 דיין משה ץ הבטח

 לפרוש לא ל• ויעץ
 אם גם מהממשלה

ל הבחירה תהיה
 הממשלה ראשות
לרוחו. בניגוד
 כמה של לדעתם בניגוד ניתנה לדיין בגין של עצתו
 לפרוש ל־יין מוטב כי הסבורים לשעבר, לדפ״י מחבריו

 לבחיר־ר- חדשה רשימה בהקמת ולהתחיל עתה
 שאינה דיין, של פרישתו עלולה הגח״ל, ראשי לדעת

ב כפייגתם בסיכויי לפגוע כריאלית, כיום עוד נראית
בחירות.

\ גג ג בו \ז ־2 גז
זד. על הישראלים שבידי הידע עולה מומחים, לדעת

 וארצות־ אלג׳יריה כעיראק, ותיקים במרכזים חוקרים של
 נוספים נרחבים שטחים לטעת מתכוננים עתה הברית.

תמרים. של
 יפותח החדשים המטעים מן ניכר חלק

המוחזקים. בשטחים

 האחרון המרכבה״ ב״מעשה ספיר של המהירה הצלחתו
 כי דיין, של מחנהו לעבר שפזלו רבים, עסקנים שיכנע

 המזכיר עם טובים יחסים על לשמור כדאי זאת בכל
הנבחרת. הוועידה של הגדול המיבחן לקראת הכללי,

 החדשים היועצים
גולדה של

 ראש־ משרד בצמרת מרחיק־לכת לשינוי לצפות אין
לתפקיד. מאיר גולדה של כניסתה עם הממשלה,

ה זה הוא היחידי הרציני סימךהשאלה
 ד״ר הנוכחי, המנכ״ל של מעמדו את אופף
מאוד המעריכה מאיר, גולדה הרצוג. יעקב

 לחרדה סימנים
כלכלי משבר מפני
 גל מפני חוששים בישראל כלכליים חוגים

 הגדול הפער נוכח לחו״ל, הברהות-הון של
 כשוק הדולאר מחיר כין לאחרונה שהסתמן

 ה■ של מחירו לעומת ל״י) 3.70־1 השחור
ל״י). 4.17( נת״ד דולאר

ה דוא דיבידנד) תמורת (ניירות־ערך נת״ד הדולאר
 של נקוב ערך עבור הישראלי האזרח שמשלם מחיר

 דולאר של בשערו הפתאומית העליה זרה. במניה דולאר
 ד־לארים לרכוש רבים ישראלים להמריץ עשוייה זה,

בחו״ל. בדולארים נ?ניות ולרכוש השחו־ בשוק
נת״ד הדולאר בשער העליה כי טוענים הבורסה אישי

 מסילת את מפרסים
סנטרה—אל-עריש
ש לקנטרה, אל-עריש כין מסילת־הכרזל

 שנה ,1957 בשנת המצרים על-ידי נסללה
 והפסים עתה, מפורקת סיני, מיבצע לאחר

ממקומם. נעקרים והאדנים
 ישראליות רכבות נסעו עדיין רב לא זמן לפני עד
הארץ. לתוך מסיני שלל להוביל כדי בעיקר זה, בקו

 המשמשת כמסילה, צויד עוד כשאין עתה,
 פסי-הברזל את מנצלים לחבלות, נוח מוקד
אחרות. למטרות שלה




