
תוגווןיך
 תחזור גולדה

מלאות בידיים
 ראש־ כ־ רמזים, לאחרונה מפזרים גולדה של יועציה
 ארצות־הברית נשיא אצל מביקורה תשוב הממשלה
מלאות״. ״בידיים

 קברניטי של ההיקוות מן חלק בנוי אלה רמזים על
 להגביר כדי לכנסת. בבחירות מתבוסה להינצל המערך

 לגולדה הוכנה בארצות־הברית, מסעה של הרושם את
 ב־ הודיות ה הקהילות על־ידי מלכותית קבלת־סנים

ניו־יורק.

שה כיודן מברית־המועצות, שקיבלו הנשק על כותו
 מזו גבוהה באיכות נשק לארצות־ערב שלחו סובייטים
וארשה. אמנת לפי לרומנים שסיפקו

 שעודדו הדוסים אלה היו העיתון לדעת
 רומניה, עם יחסיהם את לנתק הערכים את

 לפין רומניה כין מחלוקת ליצור כדי וזאת
 כגוש השנייה העצמאית המדינה יוגוסלביה,

כערכים. תומכים שמנהיגיה הקומוניסטי,

 חיוניים מוצרים
הבחירות אחרי יתייקורו

 חיוניים מוצרי-צריכה של שלימה שורה
 כתוצאה הסחירות, שאחרי כשנה יתייקרו
כמ שיבוא המם-על־הערך-המוסף, מהטלת

הקיים. מס-הקנייה קום
 משום נשמר הזול־יחסית שמחירם אלה, מוצרים

 החייבים במוצרים ייכללו קנייה, מס עליהם הוטל שלא
 ד,מתחי־ רווחי על מס בעיקרו שיהיה המוסף, הערך במם
 שגובה המם את להככיל שנועדה זה, מס הטלת כים.
האמצעים. במיעוטי בעיקר תפגע ממס־קנייה, האוצר כיום

הק כנראה יינתנו כזו פגיעה למנוע כדי
 משכורות לכעלי כמם־הכנסה ניכרות לות

נמוכות.

 הוא כאשר המדינה, של לבתי״המשסט
 מפלגות חכרי של פרנסתם לקפח עלול

מסויימות.

 אל־גיעברי שילטוו
מתערער

 ריית ע ראש אל־ג׳עברי, עלי מוחמד שייך של מעמדו
 המערבית בגדה ביותר החזקים השליטים ואחד חברון

מתערער. —
המ חברון, הר באיזור החבלה מיקרי התרבות אחרי

 של מותם בלתי־צפוי: מכיוון מכה אל־ג׳עברי על חתה
 מפאראתיון, שהורעלו ערדים, חירבת כסר מבני חמישה

המקומית. הבאר מן מים ששתו אחרי
 כ* אמרה, ההר כיישוכי שהופצה שמועה

 הבארות, את הרעילו אשר יהודים אלה היו
 את ולרשת האוכלוסייה את לחסל כדי

 אל• על הצביעו אלה שמועות אדמותיה.
 במזימה הישראלים של שותפם כעל ג׳עכרי

זו.
 שאב־ הקורבנות וכי הורעלה לא הבאר כי הגילוי,

 את חלקית רק הרגיע הרעל, את שהכילה בקופסה מים
 של במעמדו מחדש תפגע חדשה תקרית כל הרוחות.

המזוקן. השייך

לבטח סרבו ביטוח חברות

ז

 מחרים דייו
הבחירות מסע את
 לעזור מתכוון שהוא סימן כל מראה אינו דיין משה
 השגת שבעת למרות לכנסת. במסע־הבחירות למערך
ש הודיע המפלגה בתוך להישאר לו שאיפשר ההסכם

 אף זו הבטחה סמך ועל במסע־ההסברר״ חלק יטול הוא
 חזר — בהשתתפיתו גדולות עצרות־עם שלוש תוכננו

 באסיפות יופיע שלא הודיע הוא זו. מהבטחה עתה בו
ה מסעיף הסתייגה שמפ״ם בעובדה זאת תירץ אלה,

הבחירות. במצע התנחלות
 יעשה לא דיין מע״י: בצמרת ההערכה

 לצבור רפ״י ולממשיכי לגח״ל שיפריע דכר
ל שיוכל כדי החשכץ: ככחירות. קולות

כ לאיים שירצה כמיקרה עליהם, הישען
הבחירות. אחרי ממע״י, פרישה

 :החליטו
אשמה ההסברה

העי הסיבות אחת מע״י: של כימעט״רשמית מסקנה
 מע־ היתה להסתדרות בבחירות המערך לכישלון קריות

 יוסי ההסברה, מחלקת ראש בכך אשם רכת״ההסברה.
שיטות להכניס ״ניסה מותחי־הביקורת שלדברי שריד,

 לשנות מציעים
 של שיטת־הגבייה את

בהסתדרות הפוליטי המס
 ההסתדרות של 11ה־ לוועידה הבחירות תוצאות

ה לאור בייחוד המערך, עסקני בקרב מבוכה עוררו
 מם את שונה בצורה לחלק עליהם יהיה שעתה עובדה

ההסתדרות. מחברי הנעכר• המפלגות
 ישפיע לא בבחירות המעיד של כישלונו

 כהסתדרות, המוחלט שילטונו על אומנם
מיל הרכה •טל כהפסר יתבטא הוא אולם
מס-המפלגות. מכספי יונים

 הוא הפוליטי שהמס כיוון כי טוענים, המערך אנשי
 אחרות מפלגות שתומכי וכיח־ן חובה, ולא מס־רשות

 המערך חברי יצטרכו הרי המם, את לשלם מסרבים
האחרות. המפלגות את לממן

 חכר של הצעתו עתה נדונה זאת לאור
 אחדות־העכודה, מטעם המרכזת הוועדה

 שיטת־הגכייה את לשנות אלמוזלינו, נתן
 המס את לשלם המוכן חבר כל ולחייב

 לתרום רוצה הוא מפלגה לאיזו להצהיר
כספו. את

לה המעיד מתכוון זו שיטה באמצעות
 של המפלגתית ההשתייכות על פיקוח טיל

רכות פניות שיגרור דכר ההסתדרות, חברי

בביקעה טלוויזיה הסרטת
 הלונדוניות הביטוח מחברות אחת אף

הט ציור את לבטח הסכימה לא הגדולות
חיי כפני אמנים להסריט עמדו בו לוויזיה

בביקעת-הירדן. צה״ל לי
להו ת הישראל הטלוויזיה תיכננה ההסרטה לצורך

 מיליון 3 שערכו שלה, הנייד האולפן את למקום ריד
 את לבטח סרבו הביטוח שחברות אחרי אולם ל״י.

 בסופו מ״מ. 16 של במצלמות המופע צולם הציוד,
תק שום ללא בטלוויזיה והוצג המופע צולם דבר של
 הגבוהים דמי־הביטוח את הפסידו וחברות־הביטוח לה,

לקבל. שיכלו

 לקולנוע בית־ספר
בהרצליה יוקם

 שתכליתו הקולנוע, למיקצועות כית-ספר
 בכל מיקצועיים הסרטה עובדי להכשיר

 ההסרטה אולפני ליד יוקם הקולנוע, שיטחי
בהרצליה.

 להשלים הרצליה אולפני עומדים הקרובים בשבועות
לרא שיאפשרו, הציבעוניים, הסרטים פיתוח התקנת את

 ציב־ קולנוע סרטי שעות 24 תוך לפתח בארץ, שונה
 אלה מעבדות של התקנתן בארץ. שיצולמו עוניים
.ב שיצולמו הישראליים הסרטים שמרבית לכך תגרום
ציבעוניים. טרפים יהיו בארץ, הקרובות שנים

כאן.״ נדבקו שלא אמריקאיות
היל והרמה הראוותנות הדוהר, הכיזבוז

 למעשה, גרמו, חומר־ההסברה של דותית
 למרות לפינה, שריד את לדחוק להחלטה

 גם כתפקידו רשמית לכהן ימשיך שהוא
 יד לו תהיה לא עתה אך לכנסת. בבחירות
 פ־ על לפעול יצטרך הוא אלא חופשית,

, אישור.
 לא אם מירבי, לצימצום הצפויים סע־פ״הוצאות שני

 והמוסף יקרים; באילמות אסיפות־עם מוחלט: לביטול
הצהרונים. בשני שהודפס באמת

 מספקת ״ישראל
לרומניה״ סובייטי נשק

 כמיכשו־ מה זמן מזה הנתקלת ,,רומניה,
 מישראל קנתה סובייטי, נשק כרכישת לים

 ששת־ במלחמת שלל שנלקחו כלי־נשק
 של סופרו סטרוהים, גוסטב קרל מוסר הימים,"

 היתר, העיתון, לדברי וולט. אונד כריסם הגרמני העיתון
 היחסים לניתוק שהביאו הגורמים אחד זו עיסקת־נשק

 ולא לרומניה, ערב מדינות מיספר בין הדיפלומאטיים
שגרירות. לדרגת בישראל הדיפלומאטית נציגותה העלאת

שה מצאו הרומנים כי וטוען, מוסיף הגרמני העיתון
באי־ עולה ישראל על־ידי להם שסופק הסובייטי נשק


