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 דייו את רצה ניכסוו
גולדה במקום

 לביקורה כקשר וההשהיות אי-הוודאות
 מאיר, גולדה ראש-הממשלה, של המיועד

 גיכסון, ריצ׳ארד ארצות-הברית נשיא אצל
 את לפגוש העדין? שניכסון משום נגרמו

דיין. משה שר־הכיטחון
 להסדיר גולדה של כוזנתה על לניכסון נמסר כאשר

 כי ליועציו ניכסון גילה בארצות־הברית, רשמי ביקור
 אין כי אז רמז ניכסון דיין. משה את לפגוש מעדיף היה

 ימצא דיין שעם סבור הוא אך גולדה, נגד דבר לו
 הראשי הנץ הוא דיין שלדעתו עוד מה משותפת. לשון

בחשי מישהו לשכנע טעם יש ואם בממשלת־ישראל,
גולדה. את ולא אותו זה הרי הארבע, שיחות בות

 ל־ ממשלת־ישראל כין שתיוופו האנשים
 כי לממשלת־ישראל, אז יעצו ניכסון מימשל

 ניכסון עם וייפגש לארצות־הכרית יסע דיין
כר מלוות היו אלה הצעות גולדה. כמקום
 ה־ צמרת על להשפיע יוכל דיין כי מזים,

גולדה. מאשר יותר האמריקאי מימשל
 ניב- את לפגוש זכותה על לוותר הסכימה לא גולדה

 גולדה של ביקורה לקראת הסידורים נעשו אז ורק סון,
יולי. של השנייה במחצית בארצות־הברית,

רביו יצחקו עם בירור
 שיחות בוושינגטון, ביקורה בעת תנהל, מאיר גולדה
 לכך: הרקע רבץ. יצחק השגריר עם יסודיות אישיות
השגריר. לבין משרד־החוץ צמרת בין היחסים
 אבן אבא שר־החוץ בהשראת משרד־החוץ, ראשי
 באהדה רואים אינם רפאל, גדעון משרד־החוץ ומנכ״ל
מתייח רבין, יצחק של העצמאיות עמדותיו את יתירה

 גם הם המדיניות. ליוזמותיו ובזילזול באדישות סים
 שהוא לדעתם, מדי, הגלויים הדיווחים בגלל עליו רוגזים
 דיוזחיו ואת יוזמותיו את מתארים הם לארץ. מעביר

בניסוחם. או בצורתם, לפחות דיפלומאטיים״, כ״בלתי
שמנה כמאכק כרכין, לצדד נוטה גולדה

משרד־החוץ. ראשי נגדו לים

 :לספיר הפתעה
גח״ל של המועמד

 יוצב שרון אריק האלוף כי האפשרות על הידיעה
פור אשר לבחירות, גח״ל ברשימת השלישי במקום

 את הפתיעה זה, בעמוד שעבד בשבוע לראשונה סמה
ספיר■ פינחס העבודה מזכיר

מ לפרוש שרון אריק של כוונתו על שידע ספיר,
 דווקא לרוץ מתכודן הוא כי ידע לא הנוכחי, תפקידו

לכנסת. גח״ל ברשימת
 מחו״ל, שוכו עם הדכר, לו נודע כאשר

המוע של חכריו-לשעכר כלפי כזעם הגיב
צרי היו הם עכשיו ״דווקא : 3 מיספר מד

 רוצים, הם מה זהץ! את לי לעשות כים
ככחירות?!״ כי לחכל

 היחסים חידוש
? ברית-המועצות עם

 השמועה, רווחת דיפלומאטיים כחוגים
 כין הדיפלומאטיים היחסים חידוש שייתכן
 לא היחסים חידוש וכרית-המועצות. ישראל

 קודם, שהיה כפי שגרירים של כדרג יהיה
להקל כדי וזאת נציגים, של נמוך כדרג אלא

 הארצות, שתי כין החיוניים המגעים על
הפינית. השגרירות דרך עתה הנעשים

ממשלה בתור ממשלה
 במשרדה. יסודית ריאורגניזציה מתכננת מאיר גולדה

 כבר אך הבחירות, לאחר מייד תבוצע הריאורגניזציה
 תיכנונה. על ממקורביה, במה בעזרת שוקדת, היא עתה

בריאורגניזציה: הבולטים הסעיפים
 הנוכחי, המנכ״ל חדש. מנכ״ל מינוי #
 לפרוש רצונו את הכיע הרצוג, יעקכ ד״ר

 כמערכת־הכחי־ לחשתתף כדי ממישרתו,
 היה אותו התפקיד המפד״ל. מטעם רות

ירושלים. עיריית ראשות רוצה:
בדעה, היא הממשלה ראש כלכלי. יועץ מינוי •

 כדי כלכלי, מומחה לידה שיימצא חייב זו בתקופה כי
הכלכליים. המשרדים בדיווחי תלוייה תהיה שלא
פרופסורים. הם: המועמדים מדעי. יועץ מינוי ׳ס
 רוחניים בעניינים שיטפל מיוחד, יועץ מינוי >•
ת־אטרון). ספרות, אמנות, (כולל
הגור עם כאנשי־קשר גם ישמשו הללו היועצים כל
בשטחיהם. הנוגעים מים

 של אפשרות מראש צופה הממשלה ראש
 מינוי רקע על שרים כמה עם התנגשויות

ממקו לכמה כך על סיפרה כאשר היועצים.
אפש מפני מהם אחד אותה הזהיר רביה,

 שאני כמה ״עד אמר: הוא כזאת. רות
 יראו אשר כאלה יהיו השרים, את מכיר
ממשלה.״ כתוך ממשלה מעין ככד

יורש מציע ארו

 פראודר. יהושע ופרופסור רביו, יצחק השגריר גלילי,
 על מברך היה שהוא אמר, הממשלה ראש עם בשיחה
 נוטה אינו רבץ כי נודע, אך רבין. יצחק של בחירתו
הנוכחי. במצב הפוליטיים לחיים להכינם

העו העכודה, מזכ״ל ספיר, פינחם השר
בדב שוב יכוא לקנדה, השכוע לצאת מד

 שיתן אותו, לשכנע וינסה השגריר עם רים
 ל־׳ העבודה כרשימת להופיע הסכמתו את

כ פסימיות יש העבודה כהוגי אך כנסת.
זה. עניין

? המשפטים שר - בגיו
 למיקרה כמערך, הנדונות האפשרויות כין

הב אחרי גם לאומי ליכוד ממשלת שתקום
יו״ר יהיה שפירא שמשון יעקב חירות:

 שר- תפקיד את יקכל כגין ומנחם הכנסת
המשפטים.

 נשאר למה
? באוצר דינשטייו

 לאחרונה שקל דינשטיין, צבי ד׳׳ר שר־האוצר, סגן
מתפקידו. התפטרות

 ספיר, פינחס הקודם השר של איש־אמונו דינשטיץ,
ולהח להמשיך לספיר לאפשר מנת על בתפקידו נשאר

 שר־ המדינה. של המישקי הניהול דופק על ידו את זיק
הש בין שוררים כן ועל יאת, יודע שרף זאב האוצר

ביותר. קרירים יחסים ניים
 הוא התפטרות מהגשת דינשטיין את שהניא האיש

 על מישמרתו, על להישאר אותו ששיכנע ספיר, פינחס
האישיים. הקשיים אף

 חדש ערב עיתון
הבחירות לקוראת יופיע

 שייצא ערב״, ״שש כשם יומי ערב עיתון
חו כתחילת יופיע אחר-הצהריים, כשעות

 איל-ההון כידי נוסד העיתון אוגוסט. דש
 בעלי־הון של בהשקעה ממומן קוק, .הלל

ישראליים. שותפים ושל אמריקאיים
 הוועד־ בראש עמד המנדם שבתקופת קוק, הלל

 ונודע באצ״ל, שתמך בארצות־הברית לשיחרור־לאומי
 הראשונה הכנסת חבר היה ברגסון, פיטר בשם אז

 התנועה, ראשי עם הסתכסך הוא תנועת״החרות. מטעם
 בשח־ייץ. עסקי־נפט לאחרונה וניהל לארצות־הברית חזר
לה שנועד העיתון, הופעת את קוק מתכנן שנים מזה

ב־ אופוזיציוני מכשיר יות

עתידו
״למרחב״ של
 את לסגור החלטה שום התקבלה לא

 מקורביו השכוע מסרו זאת - ״למרחב״
 כי פירסומים על כתגובה מע״י, מזכיר של

כ להיסגר עומד המאוהד הקיבוץ ביטאון
הכאה. השנה תחילת

 עתידו לגבי הצעות מיספר הועלו האחרונים בחודשים
 בין כפילויות בעתיד למנוע מגמה מתוך למרחב, של

 היתה: ההצעות אחת המערך. של המפלגות עיתוני
 אלה כל אולם ערב. לעיתון אלה מעיתונים אחד הפיכת
 ממשיך ולמרחב בלתי־מתייבות, הצעות בגדר נשארו
במעמדו. שינוי יחול שלא ההנחה סמך על לפעול

 הודיע, ארן זלמן והתרבות החינוך שר
הכאה. לממשלה יצטרף שלא
ישראל השר במקומו: מועמדים שלושה מציע הוא

מדינה.
 למימון גייס כי טוען קוק

 כמיליון של סכום העיתון
 שיעבדו לעיתונאים דולאר.
 לשנה, חוזה הציע בעיתון

 גם שכרם להם מובטח בו
הופ את העיתון יפסיק אם

 במינהלת מרכזי איש עתי•
מ ירקוני, שלום העיתון:

 אזרחי, מודיעין חברת מנהלי
בעיתון. שותפה שתהיה

 ו״ידיעות ״מעריב״
מתכ ככר אחרונות״

 מהדד הוצאת ננים
 יום, מדי מיוחדות רות

 חמש. כשעה הן גם
 חדש, חומר יכילו הן

כמהדו פורסם שלא
 כן כמו מבוקר. רות

 הצהרו• שני מתכננים
 נוספים, מיכצעים ניב
 את להכשיל מנת על

החדש. העיתון סיכויי
 שני עם להסתכסך לא כדי

ל מע״י סירבה הצהרונים,
 החדש העיתון את הדפיס
המאוח החברה של בדפוס

 ל־ השייכת להדפסה, דת
 שלום פנה אליה מפא״י,
ירקוני.




