
 מועמד כשכל מערכת־הבחירות, של בעיצומה מאשר
הקיצוניות■ כתר על מתחרה
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חבילה עיסקת
במע׳ גם

 ניכסוו של יועצו
לביקוור מגיע
 ארצות-הברית נשיא של האישי יועצו

להגיע עומד פישר, מל,ס לענייני־יהודים,

 הוזתיקה הצמרת בין הפומביים הוויכוחים אף על
בש מתנהלים — לשעבר רפ״י ראשי לבין מע״י של

 אישים כמה בין ביותר סודיים דיונים האחרונים בועיים
 בעבודה הגדולים הסדר■ למצוא כדי הצדדים, משני

 מאמץ ועושים הגדולות המעצמות בעיקבות הולכים
חבילה״. ל״עיסקת הפנימיות, בשיחות להגיע,
לסיכום: העומדות ההצעות בין
 הבאה בממשלה תקבל לשעבר רפ״י •

- שרי שני של ייצוג ה ראשי ופרם. דיין ם
 יוסןן השני. השר יהיה שפרם יסכימו עבודה

 מתוף לו, יוצע לא אם - שר יהיה אלמוגי
 מזביר תפקיד אחרים, פנימיים חישובים

סיעתי. חשבון לבל מחוץ - ההסתדרות
 להיות יסכים שלא מזמן, לא הודיע עצמו אלמוגי

 או זו חטיבה של נציג המפלגה ממוסדות מוסד בשום
אחרת.

 אך לשיבושם, לפחות או להפסקתם, להביא
ה להצעה נענתה לא המפ״מית האישיות
מרומזת.

 יכולים איננו במערך. רק ״אנחנו מפ״ם: איש תשובת
מפלגתכם.״ של הפנימיים בעניינים להתערב

 אינפלציה
סגני־שרים של

 יותר גדול מיספר יהיה הבאה בממשלה
שמו את מזכירים המועמדים בין סגני-שרים. של

 ד״ר אבריאל, אהוד צור, צבי (מיל.) רב־אלוף של תיהם
 מועצת (יו״ר צור מיכאל אליאב, אריה דינשטיין, צבי

להש הגדולה החברה ראש כיום צי״ם, של המנהלים
המדי שירות (נציב ניצן יעקב לישראל), החברה קעות
 ראש וסגן עובדים שיכון (מנכ״ל עופר ואברהם נה),

תל־אביב). עיריית
 מאיר, גולדה מקורבי בין מתחלקים אלה מועמדים

 הם צור וצבי אבריאל אהוד ספיר. ופינחס דיין משה
 אנשי הם צור ומיכאל שדינשטייי, בעוד דיין, אנשי
 נימנו ואליאב עופר גולדה. איש הוא ניצן יעקב ספיר.
 הלכו האחרונות בשנים אך מפא״י, צעירי עם בעבר

הוותיקה. הצמרת עם

 נוסח מפעל
מלט לייצור

ביש נוסף מלט מפעל של הקמתו אפשרות נדונה
הבנייה. את המשבש החמור המחסור נוכח ראל,

 מסוגלים אינם ורמלה בחיפה הקיימים המפעלים שני
 בית־החרו־ של מחדש הפעלתו התצרוכת. את להדביק

 בחשבון, באה איננה בבית־שמש שמשון המשותק שת
כדאי. לא בו והייצור מיושן ציודו כי

כ הדבר ייעשה המפעל, ויוקם במידה
הרע יוזמי כדרום. מעיירות-הפיתוח אחת

ש מובן, לבטון ידוע מפעל כעלי הם יון
הש חכרת עם לשותפות זו למטרה נכנסו
הגדולים. הבנקים אחד של קעה

למ משרדית, בסחבת מלט יבואני נתקלים בינתיים,
 זו סחבת מייחסים זה. ביבוא ליברליזציה שיש רות

המקומיים. המלט יצרני להשפעת

 — לקהיר אייבי טיסת
בחירות טכסיס

 נועדה שעבר בשבוע לקהיר נתן אייבי של טיסתו
הש לכנסת להיבחר ינסה בעזרתו בטכסים, לו לשמש
ביעית.

טיסו בגלל תנאי על מאסר ועומד תלוי שנגדו אייבי,
 לרצות שיצטרך מראש ידע למצריים, הקודמות תיו

לישראל. יחזור אם המאסר עונש את אוטומטית
 מיספר כעוד לארץ לשוב מתכוון הוא

 וב- לכנסת, מועמדותו את להציג חודשים,
 לפנות בכוונתו מחסינות. ליהנות זה תוקך

 יבחרו אם שרק כנימוק הבוחרים אל אז
ממאסר. ייחלץ בו,

זזבירהיי 1\ן2,עיגזי
 עס לפגישות לישראל, הקרובים כימים
בישראל. השילטון ראשי

 המיליונ־ כנס לצורכי לישראל פישר יבוא לכאורה
 מים־ עם בשעתו נמנה שהוא לישראל, החברה של ריט
 ויעזוב המיליונרים ביקור את יקדים הוא אולם דיה.
הכנס. שיתחיל לפני הארץ את

המ היהודים אחד שפישר, הנמנע מן לא
 לראש־ ייעץ ניבסון, לנשיא כיותר קורבים

התקפו את לרבך מאיר גולדה הממשלה
 שגרירי של המזרח־התיבון דיוני על תיה

המעצמות. ארבע

עד יחכו
הבחירות? אחרי
ה של נכונותם בדבר הניחושים, יתרבו

 ישראל, על לחצם את לדחות אמריקאים
השישית. לכנסת הבחירות אחרי עד

הבחירות, אחרי ויתורים להשיג יותר קל ההסבר:

המוע למעגל ייכנס רפ״י של מועמד •
 קדיש במקום הכנסת יו״ר לתפקיד מדים

רכין. יצחק המועמד: לוז.

 סודיות שיחרת
בצמרת

 ראשי יצאו החבילה״ ל״עיסקת יגיעו אם
 בן־ דויד הופעת נגד בגלוי לשעבר רפ״י

עצמאית. ברשימה גוריון
 גולדה על־ידי מתנהלות כך על הסודיות השיחות

 ואהוד סרס שמעון — אחד מצד . ספיר ופינחס מאיר
השי לניהול הסכמתו נתן דיין משה שני. מצד אבריאל

 ראש־ עם האחרון בזמן שקיים אישית בפגישה חות
 נתקיימו פגישה אותה בעיקבות מאיר. גולדה הממשלה

 אב־ אהוד — דיין של שליחו בין אישיות שיחות כמה
מאיר. גולדה עם — ריאל

 לשעבר, אהדות־העכודה ממנהיגי אחדים
 מלאי הסודיות, השיחות על להם שנודע

 הצי ההתפתחות מפני וחששות תרעומת
 חשוכה אישיות לעורר ניסו הם פוייה.

בדי הסודיים המגעים נגד לפעולה במפ״ם

ביותר היקרה המכונית

למ לאחרונה הוצאה בעולם ביותר היקרה המכונית
המסו ,917 פורש מדגם מכונית היא זו בגרמניה. כירה
קילו 320 של ומהירות סוס כוחות 520 לפתח גלת
 צלינדרים. 12 בעזרת לשעה, מטר

 ס״מ 92 וגובהה מטר 4,3 הוא המכונית של אורכה
 כארץ, ל״י. אלף 120 - כגרמניה מחירה

 יגיע ומס־הקנייה, המכס תשלום אחרי
ל״י. אלך 200לב- מחירה


