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 על עולים
הפלסטינים

 כזיירה הצפויה העיקרית ההתפתחות
 הפידאין על מרוכזת מיתקפה המרחבית:

 ובעונה כעת צדדים משלושה הפלסטיניים
וישראל. ירדן לבנון, אחת:
 לפתוח דחופות סיבות יש הארצות משלוש אחת לכל
 רמזים יושמעו לכך שנוסף ייתכן אולם זו, בפעולה

 במיוחד מעוניינת ביניהן. בלתי־ישיר מדיני תיאום על
 מפאת בעיקר ארצות־הברית, ממשלת :כזה בתיאום
 המישטרים את מסכנים הפלסטיניים שהאימונים הסיכון

ובירדן. בלבנון הפרו־אמריקאיים
 הערביות המדינות בראש זה, בשלב תעמוד, מצרים

 לאימוני — לפחות ומדיני, תעמולתי — סעד שיגישו
 עם הסדר של אפשרות תסתמן אם אבל הפלסטינים.

 חוסיין של בדרכם ללכת עבד־אל־נאצר גם ינסה ישראל,
הפלסטינים. של כוחם את ולשבור חילו, שארל והנשיא

ה הקו את קיבלה המועצות כרית
 מרחבי שהסדר סבורה זו, כנקודה אמריקאי

 בלי הקיימות, המדינות בין להיעשות חייב
 יש שאותו הפלסטיני, כגורם התחשבות

לנטרל.

 ישראל: בתור
הטרור הגברת

 בתוך הגדול, המאבק של תוצאורדלוואי
 הפעילות הגברת תהיה השכנות, הארצות

עצמה. ישראל כתחומי הטירוריסטית
באר דעת־הקהל את לגייס ייאלצו הפידאין אירגוני

 מלחמתם החרפת על־ידי ולבנון, ירדן נגד הערביות צות
 וחילו חוסיין את להציג :מטרתם בישראל. הפעילה
 ;ישראל עם מיבצעי בתיאום כביכול הפועלים כבוגדים

 : אחת ובעונה בעת חזיתות בשתי כלוחמים הפידאין ואת
הפרו־אמריקאיים. המישטרים ונגד ישראל נגד

 האמריקאים
הבאה והממשלה

הקוא התימרונים לגמר עד תחכה לא ארצות־הברית
 ללחוץ כדי בישראל הבאה הממשלה והרכבת ליציוניים

הערבים. עם הסדר למציאת לה הרצוי בכיוון ירושלים על
נק האחרון שחלקה הממושכת, ההפוגה

כישר מערכת־הכחירות עם בהתחשב בע
 אר- הקרובים. כימים למעשה תסתיים אל,

שיחו את לחדש המעוניינת צות־הכרית,
 גולדה על תלחץ ברית־׳המועצות, עם תיה

כ הממשלתית ספינתה את שתנווט מאיר
 מצד יותר גמישה גישה שיאפשר כיוון

המע שתי של ההסדר הצעות אל ישראל
צמות.

בהר גולדה של שיקוליה על להשפיע עשוי זה■ לחץ
הבאה. ממשלתה כבת

הבט את לממש ינסה הכטחון, כמשרד
 •טווה מעמד לו שמור בי גולדה של חתה

ראשות־הממשלה. אל במירוץ
 שיפרוש לאחר גם אשר ספיר, פינחס יהיה יותר פעיל

 העיקרי המושך להיות ימשיך מע״י מזכיר מתפקיד
 של השפעתם בחיסול מעוניין הוא המיפלגתיים. בחוטים
 מוקדים שני וביצירת המפלגה, בצמרת הביניים״ ״אנשי

עצמו. סביבו והשני דיין, סביב האחד :ברורים
 כראש הם לו המפריעים אניטי-הכיניים

 והוא שרף, וזאב גלילי ישראל וראיטונה
 מאיר. גולדה על השפעתם את לנטרל ינסה
 שיתייצב ממנו ידרוש אלון, ליגאל אשר

המחנות. משני כאחד ברורות

 תיאלץ הממשלה
 להעלות להתחייב

המיסיס את
 להגיש תיאלץ הנוכחית ישראל ממשלת

כ המיסים את להעלות ככתב התחייבות
 אבל כהונתה, תום לפני עוד וזאת מדינה,

הבחירות. אחרי מספר ימים
 מקרן חוץ מטבע בקבלת קשיים התעוררו לאחרונה

 של הזר המטבע רזרבות להגדלת הבינלאומית המטבע
 מפורשת התחייבות מישראל דרשה המטבע קרן ישראל.
 הזר, המטבע רזרבת להגדלת שיביאו צעדים לנקיטת

 שיעור והעלאת האשראי צמצום המיסים, העלאת :כמו
 הקרן למנהלי הסביר משרד-האוצר הנזילות.

 כישראל, הקרוב הממשלות חילוף לאור כי
 לתת הנוכחית הממשלה כאפשרות אין

שהתחיי■ עוד מה בכתב, בזאת התחייבות

ה ההכרים לבין הצעירים המערבת חברי
יותר. קשישים

 המפלגות
השחורה והריבית

 בשבועות לעלות ימשיכו השחורה הריבית אחוזי
 האשראי צימצום — העיקרית לסיבה נוסף הקרובים.

 במימון הקשורה עונתית, סיבה לכך קיימת — הבנקאי
לכנסת. הבחירות
במזו שקיבלו ההקצבה את הוציאו המפלגות מרבית

 להם שתשולם היתרה על־חשבון הלוואות חיפשו מנים,
 מערכת ממימון ניכר שחלק מכיוון הבחירות. אחרי

מוכ מסויימות מפלגות היו במזומנים, נעשה הבחירות
הכסף. את להשיג כדי מאוד גבוהה ריבית לשלם נות

ה כימים שילמה מסויימת גדולה מפלגה
 של בגובה ריבית הבחירות לפני אחרונים

סכו על פרטיים, ממלווים הלוואות על 0̂40
לירות. אלפי מאות של מים

 רוחות סערת
הרוחות בעולם

כיש הספיריטואליסטי כעולם מנוחה אין
ש אחרי וזאת •טס, נרגיטות הרוחות ראל.
הסתכסכו זה כעולם ידועות דמויות שתי

 בעלת קלאוזנר, מרגוט בין פרצה המחלוקת ביניהן.
 לבין ידועה, וספיריטואליסטית בהרצליה ההסרטה אולפני
 המיסתו־ ״עולם עתון מייסדות שתיהן — סטן אביבה

וספיריטואליזם. בפאראפסיכולוגיה העוסק ריך
 זו נגד זו להגיש ועומדות משותפותן נפרדו השתיים

למשרד־הפנים פנתה קלאוזנר מרגוט משפטיות. תביעות

ה כמערכת הזמר לשמש יבולה בזאת כות
בחירות.

 על הבינלאומית המטבע קרן עומדת זאת למרות
 גבוהה, מיסיס להעלאת מפורשת להתחייבות דרישתה

 לפני עוד הבחירות, אחרי קצר זמן כנראה תינתן והיא
הבאה. הממשלה שהורכב

 העוסק נוסף לעתון רשיון הוצאת להתיר לא וביקשה
בפאראפסיכולוגיה.

 הנבחרת עם יסע מי
לאוסטרליה?

 הבאה: ההתמודדות
דייו מול ספיר

 ההתגבשות קווי מסתמנים עצמו המערך הנהגת בתוך
שלאחר־הבחירות.

יפ לא דיין שמשה היא, היסודית ההנחה
יתכצר הוא הבחירות. אחרי גם - רוש

 הדתות צפויות
״מעריב״ במערכת

 הדחות שורת תחול הקרוב בזמן כי הנמנע מן לא
 פנימית תסיסה רקע על ״מעריב״ במערכת ופיטורים
המערכת. חברי בין לאחרונה המורגשת

 רעיו- או פוליטית אינה זו לתסיסה הסיכה
כין ואינטרסים תפיסות ניגודי אלא נית,

אוסטר נבחרת עם להתמודד העשויה ישראל, נבחרת
 גמר־הגביע־העולמי במשחקי להשתתף הזכות על ליה

 נבחרת את תנצח שזו (במידה ׳1970 במכסיקו בכדורגל
השנה, סוף עד למקסיקו או לאוסטרליה תיסע רודזיה),
בהנ הפנימי המאבק מתחיל עתה ככר

 המאו־ יהיו מי לכדורגל, ההתאחדות הלת
 שנציג ברור הנבחרת. למסע שיצטרפו •טרים

זכו על כתוקף יעמוד קרמר, אריה כית״ר,
 יש זה רקע על הנבחרת. את ללוות תו

ההתאח הנהלת גתיך־ לסיכסובים לצפות
דות.


