
 :גולדה
סיגנוו שינוי

 הפגישות התרבו שוב האחרונים בימים פנים: כל על
 יותר עליו הלוחצים דיין, מקורבי של וההתייעצויות

לפרוש. ויותר

 רוצים לא
וו״כים להיות

 מתכוונים אינם כי הודיעו, שכבר שניים
 שר הכאה: לכנסת מועמדותם את להציג

 המפד״ל וח״ב ארן, זלמן והתרבות החינוך
אונא. משה
המערך ברשימת מקום הובטח כי על כעם ארן

 ואילו לוין. שלום המורים הסתדרות מזכיר ליריבו,
 לפרוש רוצה הראשונה, הכנסת מאז המכהן אונא,

התר. צעיר למועמד מקום לפגות כדי גיל, של מסיבות

 למפלגת להזיק עלולים אלה שצעדים למרות דולרים,
הבחירית. בתקופת השילטון
 מהעלאת מנוס יהיה לא האוצר, מאנשי כמה לדעת

הבחירות. לפני עוד עקיפה, אפילו נוספת, מיסים

גור מוטה של סיפרו
ילדים כסרט

 סיני, וצפון עזה רצועת מושל גיר, מוטה תת־אלוף
 סיפורי ספר בשל המשפחתי תקציבו את לשפר עשוי

הצנחנים. כלבת ת עז לאחרונה, שהוציא הילדים
 לאה■ מנהלים ישראליים מפיקים מיספר

הז רכישת על מוטה עם משא־ומתן רונה
 אותם ככוונת להפרטה. סיפרו של כויות

ילדים. לסרט הספר את להפוך מפיקים

 ״למרחב״
בינואר ייסגר

 .1970 בינואר ייסגר למרחב, אחדות־העבודה, יומון
 העבודה• מפלגת במוסדות התקבלה כבר כך על החלטה

 אחרי לחפש החלו כבר העיתון של המערכת חברי
אחרים. מקומות־עבודה

 של עניין
ל״י אלף 140

 אי־סדרים בגח״ל: נה לאחר התגלה נעים לא משהו
 המיקצועיים, לאיגודים הבחירות מערכת בניהול כספיים

חודשים. כארבעה לפני שנערכה
ונר ל״י, אלץ! 140כ־ של בסכום המדובר

 אישיות מסקנות תפיק הגוש שצמרת אה
 לשמור. נטייה קיימת אולם הקרוב. כעתיד

פר־ פירסום את ולמנוע כסוד, העניין את

 ביחס מאיר, ג־לדה של הכרזותיה בנימת שינוי צפוי
הממש ראש נפגשה בלונדון בביקורה השטחים. לעתיד

 שמגלה אי־ההבנה של עוצמתה בכל לראשונה, לה,
 איזו לדעת, נוכחה היא הישראלית. לעמדה דעת־הקהל

 לצורכי בישראל הנאמרים לדברים בחו״ל יש השפעה
פנים.

 יהיה הסיגנון שינוי שמאחורי להניח אין
 המתחרות עמדותיה, של מהותי שינוי גם

דיין. משה של בעמדותיו בקיצוניותן

 חדשה חזית
השלום למעו

 הקמת של האפשרות לבירור רציניים מגעים צפויים
 בעיקרון הדוגלים מתקדמים, כוחות של מאוחדת חזית

 שתתגבש, במידה זו, חזית שטחים. תמורת שלום של
השביעית. לכנסת לבחירות מאוחדת רשימה תציג

או זה, בכיוון גישושים התקיימו בה עד
 כין וממצה. רחב דיון שום נערך לא לם

 גם נמצאים בבירורים, להשתתף המיועדים
הנוכחית. הכנסת של ח״כים

ושוב:
? יפרוש דייו

 לפרוש דיין משה של כוונותיו על הניחושים יתחדשו
לכנסת. עצמאית ברשימה ולרוץ המערך, מן

 הם אלה ניחושים זה: בשלב ההערכה,
 לשעבר רפ״י אנשי של ממסע־הלחץ חלק

העו של יותר גדול נתח לעצמם להבטיח
 אותו לחתוך מע״י ראשי יגשו באשר גה,

למנות.
 של המדיניות תוכניותיו על ניחוש כל כמו אולם,

ודאית. הערכה שום על נישען אינו זה ניחוש גם דיין,

 הדתיים ׳יעשו מה
י בטלוויזיה

 לרשות הטלוויזיה העמדת את אישרה שהכנסת אחרי
הד המפלגות נמצאות המפלגות, של הבחירות מערכת

בטל להופיע לא או להופיע חמורה: בדילמה תיות
וויזיה?

לטל הדתיות המפלגות התנגדות נוכח
 יופיעו שעסקניהם מגוחך זה יהיה וויזיה

 זה. כשטח רכות בעיות אין למפד״ל כה.
יקדי הטלוויזיה, בשידורי שיופיעו דובריה

 את לשכנע בדי דבריהם מרבית את שו
כש הטלוויזיה את להפעיל שאין הצופים

וחגים. בתות
 אגודת־ישראל אנשי של מצבם יותר קשה לעומתם

 חסידיהם בין תעמולה המנהלים אגודת־ישראל, ופועלי
לבתיהם. טלוזיזיה מכשירי להכניס שלא

 לא תחליט אגודת־ישראל שלפחות נראה
דט־ בשידורי לה המוהצב הזמן את לנצל

מיסים העלאת
ר הבחירות לפני עוד

דראס צעדים נקיטת למנוע הממשלה של מאמציה
 המוני■ בעיותיה את לפתור כדי הבחירות לפני טיים

 עלולים המדינה, של הבוערות והכלכליות טאריות
להיכשל.

 עד דחיקת־הקץ בי טענו בלבלה מומחי
 המשק את להביא עלולה הבחירות אחרי

 המיתון שתקופת שואה, סף אל הישראלי
 בתקופת לעומתה תיראה המלחמה שלפני
כלכלית. פריחה

 עכשיו כבר להתחיל לממשלה מייעצים מומחים אותם
ביזבוז ולמניעת בשוק הכספים לספיגת בפעולות־מנע

טבגקין
השלימה ישראל וארץ

 התקיפות מהכרזותיו מע״י בצמרת מורת־רוח קיימת
 ארץ־ תנועת של מטרותיה בזכות טבנקין יצחק של

 מע״י עסקני של רוגזם נבר במיוחד השלימה. ישראל
הבוח אל אחדות־העבודה, איש טבנקין, של מקריאתו

 במצעה תכלול לא אשר מפלגה בעד יצביעו שלא רים
הארץ. שלימות סעיף

 לשים שיש הרטבים ספיר פינחס מקורבי
 רואים והם מאחר זה, מסוג להכרזות קץ

 מהצבעה להימנע לבוחרים קריאה בהם
המערך. כעד

ב ה1 וןי,בג
 פרקים לקרוא מסוגל קצין מין איזה ■

 להוביל ואחר־כך לחייליו, מאי של סיפרו מתוך
 !הימים ששת בקרבות למלחמה, פלוגתי את

■17 בעמיד מאו״ ״רב״סרן קרא

 בבון ישראל שגריר נגד המהומות מאחורי !■
 — לבל אלי שמו בלתי״רגיל. ישראלי עומד
.19 בעמוד אותו להכיר ותוכל

 בדניה, שפרצה השערורייה על קראת את £
 יפהפיה של הסנסציוניות האשמותיה בעיקפוי*

 מה 20—21 בעמודים קרא — מישראל שחזרה
השערורייה. מאחורי עימל

שהו ■1 שה וגם הגבר שגם מ ם הא בי ק חיי ל
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