
רעתה:
דייו נגד /יביג

 וגם דיין למקורבי גם המשותפת תחזית
לצ אפשר בן־גוריון: דויד של למקורביו

 שר־ על הזקן של חריפה להתקפה פות
הביטחון.
והד בן־גוריון חזר האחרונות, הפומביות בהכרזותיו

 ביותר הטוב המועמד את דיין במשה רואה הוא כי גיש,
 לכרות החליט שדיין אחרי אולם הממשלה. לראשות

 — סובל בן־גוריון אין אותה — מאיר גולדה עם ברית
קשות. הזקן נפגע

 פגיעות עם ישלים לא שהוא להניח יש בעבר, כמו
בחריפות. ויגיב זה, מסוג

 יהיה מה
1 אלמוגי עם

 בעיקבות שנוצרה אחרת, אישית בעייה
 :רפ״י ראשי לבין מע״י צמרת בין ההסכם

אלמוגי? יוסף של עתידו יהיה מה
 ח״כי תשעה בין אלמוגי ייכלל לא זה, הסכם פי על
בממ רפ״י של השרים משני אחד יהיה לא וגם רפ״י,
 הצטרפותו בגלל סר חבריו בעיני שחינו מכיוון שלה.

 לממשלה יצורף שהוא נראה ספיר, פינחס של למחנה
 את המרכיבים מד,פלגים אחד אף מיכסת על שלא הבאה
מע״י.

יוע אומנם שאם אחרת, אפשרות קיימת
 ראשי■ בחירת חוק הזאת בכנסת עוד בר

 מע״י ראשי ינפו אישיות, בבחירות עיריות
 מועמדותו את יציג בי אלמוגי על להשפיע
חיפה. עיריית לראשות

 ההסתדרות של הכללי המזכיר תפקיד לעבר הפזילה
מעשית. אינה —

 העבודה צעירי
מההסכם מאוכזבים

 אנשי בין שהישג מההסכם העיקריים המאוכזבים
 בעיקר הם העבודה של הוותיקה הצמרת לבין רפ״י
 של במיקרה כי שקיוו בעבודה, הצעיר הדור אנשי
 גבוה מחיר להם משלמים המפלגה ותיקי היו פילוג

דיין. עם יפרשו שלא כדי
 דוד ידלין, ואשר אהרון כמו אלה, צעירים

 בתוצאה כי טוענים אליאב, וליוכה גולומב
לע דרכם עתה נחסמה שהושג מההסכם

אופו התארגנות עתה שוקלים הם לייה.
המערך. בתוך זיציונית

 בו־אהרוו יהיה האם
? ההסתדרות מזכיר

בצ בן־אהרון יצחק של הצבתו למרות
להסתד לבחירות המערך רשימת מרת
ההס מזכיר לתפקיד ייעודו ולמדות רות,

ב להתלחש לאחרונה החלו הבא, תדרות
 מוטל עדיין זה מינוי כי העבודה, מפלגת
בספק.
 מועמדות את קבע ספיר כי טוענים השמועות מפיצי

 פילוג שיהיה האמין כשעדיין להסתדרות בן־אהרון
את לרשת אלון מיגאל בעתיד למנוע במטרה במע״י,

 היה יכול כזה, מצב נוצר היה אם גולדה. של מקומה
 אחדות־העבודד, אנשי בידי לתת אין כי לטעון, ספיר

 איום משהוסר עתה, הבכירות. עמדות־המפתח שתי את
 בן* של במועמדותו מעוניין ספיר אין שוב הפילוג,
אהרון.

 לשמועות אין ספיר של מקורביו לדברי
 רפ״י אנשי על־ידי מופצות והן יסוד אלה

לשעבר.

 חרוכה״ ״אדמה
ורקו״ח המערד ביו

 את לפלג במגמה לאחרונה פועלים שונים סוכנים
כוחות־השלום.

ב רשימות לריבוי להביא היא המגמה
 אחת שאף תקווה מתוך לכנסת, בחירות

אחוז־החסימה. את תעבור לא מהן
 שיתוף־פעולה למעשה, קיים, זה בעניין

ש שניהם המעוניינים ורק״ח, המערך בין
ביניהם. פוליטיים בוהות יהיו לא

 המיוצג ככוח מק״י בחיסול בעיקר מעוניינת רק״ח
 של ההמונית ההחתמה מוסברת זה רקע ועל בכנסת,

 לעומת המערך, מפ״ם. פורשי רשימת על רק״ח חברי
 — הזה העולם ברשימת בפגיעה יותר מעוניין זאת,
חדש. כוח

 לגח״ל מציע ספיר
קואליציה -

 עתיד יהיה מה השבוע לגשש שניסו גח״ל, לעסקני
 ההסכם לאור הבחירות, אחרי הבאה בממשלה מפלגתם
לחשוש. מה להם אין כי נרמז העבודה, במפלגת שהושג

 על• להם הובטח בי טוענים גח״ל עסקני
בממ- גם ישותפו שהם ספיר, פינחס ידי

 מועמדי אותם את והן ריפתין יעקב של
עליה. שחתמו רק״ח

 המרכז רשימות מממליצי רבים כי הסתבר בינתיים
חתי את לבטל וביקשו הבחירות לוזעדת פנו החופשי

ה ייפסלו לא זה שבמיקרה נראה שלהם. ההמלצה מות
 אינו ממליצים, רשימת על שחתם שמי כיוון חתימות,

מחתימתו. בו לחזור רשאי

יחכו המעצמות
הבחירות אחרי עד

 רבין יצחק השגריר שהגיש בדו״ח העיקרית הנקודה
המע הטיפול סיסקו: ג׳וזף עם האחרונות שיחותיו על
 עד יידחה המעצמות, ארבע מצד המרחב, בבעיות שי

השביעית. לכנסת הבחירות לאחר
 האמריקאים כי מסתבר, אחרים ממקורות

 הם גם להקפיא הרוסים את לשכנע הצליחו
 שבמערכת מהשיש זה, כנושא הטיפול את

 שיסכים גורם בישראל יימצא לא הבחירות
שלום. תמורת אפילו לוויתורים,

 לחבלנים הדרכה סרט
לישראל הובא

ל המיובאים הערביים הסרטים על יוטל חמור פיקוח
ה תושבי על־ידי מירדן המוחזקים ולשטחים ישראל

ה את זה יבוא החליף ששת־הימים, מלחמת מאז גדה.
במצריים. שהופקו הערביים סרטים

שהו הסרטים בין כי הסתבר לאחרונה
 הף את הנושא סרט גם ישנו לישראל באו
 אלא היה שלא הקבצנים״, ״שביתת שם

 שיטות מוצגות בו לחבלנים, הדרכה סרט
 ובאוטובוסים. בבתי-קפה פצצות להטמנת

שהיא הצנזורה, על-ידי כמובן נפסל הסרט

.,נואוןזדים ״אנזזבו . .
 ממשלת■ זו תהיה לא אפילו הבאה, שלה

רגי קואליציה ממשלת אלא ליבוד-לאומי
 ייוצגו בי להם הובטח בזה במיקרה לה.

 בכנסת, המספרי לכוהם בהתאם בממשלה
ממש. של תיקים יינתנו ולשריהם

 ריפתיו רשימת
בסכנה - להסתדרות

 נשקפת העובדים, להסתדרות מפ״ם פורשי לרשימת
 המרכזית הבחירות לוזעדת שהוגשו אחרי פסילה. סכנת

 נבדקו הם הרשימה, ממליצי רשימות ההסתדרות של
 מן ניכר חלק כי שגילו מפ״ם, חברי על־ידי בקפדנות

רק״ח. אנשי הם הממליצים
 מ־ רבים נמצאים הרשימה חותמי בין

הפוע ולמועצות להסתדרות רק״ח מועמדי
 הופעה מתירה אינה ההסתדרות חוקת לים.

 אחרת. רשימה על והמלצה אחת ברשימה
רשימתו את הן לפסול שינסו נראה לפיכך

.נזאווזדים . נזאוח־...״ .
ש אלא ומחזות. פרטים לביקורת המועצה

ש לסרטים הגבלה או איסור שוקלים עתה
ערכי. סרטים סובן אותו על־ידי יובאו

 מטבע־החוץ רזרבות
האדום לקו מגיעות

 עשויות ישראל של החוץ מטבע רזרבות ־ '׳־
 האדום הקו אל הבא בחודש כבר להגיע

דולאר. מיליון 500 - שנקבע המסוכן
 מוסיפווז האופטימיות, התחזיות למרות כי מסתבר

 התדלדלו והן מדאיג, בקצב לרדת החוץ מטבע יתרות
 חודש בסוף דולאר. מיליון 33ב־ האחרון יולי בחודש
האדום. לקו עד היתרות ירדו אוגוסט

 מהנקה להינצל מאמצים נעשים בינתיים
 נוספות משיכות־יתר בעזרת הקריטית דה
הבינלאומית. המטבע מקרן חוץ מטבע של

ב לישראל הנועד הסכום את להגדיל מוכנה זו קרן
 זכאיו אותן המיליון 90ל־ נוסף דולאר, מיליון סד

כולם. כבר נמשכו ואשר כיום, למשוך ישראל


