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 סובייטית מעורבות
נוספת

 הצבאית הסובייטית לנוכחות במקביל
פעי הקרובים כשבועות תורגש כמצרים,

המ כמישור אינטנסיבית סובייטית לות
המ כשני והתבססות חדירה היעד: דיני.
 של זה כחלק האחרונים המערביים עוזים

ולבנון. ירדן המרחב:
לבנון, בדרום צה״ל של הגדולה התגמול פעולת מאז

 הגדולה כמגינה עצמה את להציג מוסקבה חדלה לא
 האיר־ של פעילותם גוברת עצמה בביירות לבנון. של

 לשינוי הקוראים הסטודנטים ושל השמאלניים גונים
המערב. מעצמות לבין ארצם בין המסורתיים היחסים

פוע אינה צרפת בי ההכרה, שם גוברת
 ארצות־ ובי ישראל, בלפי הרתעה בכוח לת

 מעבר ישראל את לרסן תובל לא הברית
מסויים. לקו
לה היענות של האפשרות ברצינות נישקלת כן על
חסות. הענקת בדבר סובייטיות צעות

 הצעת בעזרת לחדור מוסקבה משתדלת בירדן ואילו
 במסעם לנצל השתדלו הרוסים חינם. נרחב צבאי סיוע

 יהיו הפידאיון שאירגוני גם וייתכן הפלסטינים, את זה
אירופה. ממזרח נשק ישירות שיקבלו הראשונים

מרגיז אליאב

 ההכרעות וכי בממשלה, חמישי גלגל משמש שהוא
עימו. התייעצות ללא ליפול עתידות הגדולות

סולחה
? גולדה—ביג״
 דויד בין :אחת התפייסות לפחות צפוייה
מאיר. וגולדה בן־גוריון

 אחרי לזקן, מופלגים שבחים חלקה ראש־הממשלה
 השבוע, סיפרו ביג׳י של מקורביו הכנסת. מן פרישתו

מופ הימנעות הפחות לכל או מחודה־שכנגד; תיתכן כי
ראש־הממשלה. את מלתקוף גנת

 גולדה, על טובות מילים כמה יוסיף שהוא ״ייתכן
הבטיחו. זכרונותיו,״ כתיבת תוך

יזכה מי
? הטלוויזיה במיכרז

הטלוויז מנהל לקביעת המיברז תוצאות
נש אולם הקרוב. ,א כיום רק ייוודעו יה

 שיזכה האיש בי רמזים, השבוע בכר מעו
 כרגע אותו הממלא האיש הוא בתפקיד

פינסקר. חגי זמנית: זה
 והוא הנראה, כפי תועיל, לא מדו הרחבה ההתארגנות

המיכרזים. מוזעדח חוזה־קבע יקבל

 של ידידיו
מגששים רפאל

ההלי לסיום להביא ישתדלו רפאל יצחק של ידידיו
קשת. סילבי לבין בינו המשפטיים כים

 שיחות־ מיספר התקיימו כבר האחרונים בשבועות
 הסתיימו כולן אולם רפאל, של מקורביו מצד גישוש

בלא־כלום.
לחפש הצדדים לשני עצמו השופט פניית עם עתה,

 מאמצי חודשו המשפטי, הבירור להפסקת אפשרות
 כל את שישמעו בוררים שני מינוי על דובר הפשרה.
 היחידי שהמוצא סבורה קשת סילבי כי אם הטענות,

תביעתו. ביטול על חד־צדדי באורח יודיע שרפאל הוא
 התייצבו סילבי של לעזרתה כי מסתבר

 דווקא, הדתי הציבור מבין רכים אישים
 את למצות שיש סבורים מהם ואחדים
תום. עד הפרשה

 בענף משבר
הטלוויזיות מכירת

 עד שהיתר, לטלוויזיות, המוגברת הדרישה בעיקבות
 גדולה כמות רבים סוחרים הזמינו חודשים, כמה לפני
מכשירים. של

וה לרווייה, השוק בנראה, הגיע, עתה
העומ רכים, מכשירים עם נשארו סוחרים

 במחסני כעיקר הופכין, לה שאין באבן דים
כנמלים. הערובה

 מכשירים 5000ב־ יש זהירה הערבה לפי
כענף. למשבר גורם בבר והדבר עודפים

 מחדש לייצא לנסות המשבר: לחיסול הפתרונות אחד
 במחירי אפילו וליוזן, לקפריסין העודפים המקלטים את

הפסד.

 ישראליים ערבים
ההסברה משרד לעזרת

 למסקנה כנראה, הגיעו, הישראלי ההסברה במשרד
 גם השאר, בין לשלוח, כדאי בחוצלארץ להסברה כי

ערבית. דוברי ויהודים ישראליים ערבים
 למסעות־הסברה יצאו האחרונים החודשים בשלושת

 כאמל הדרוזי המערך חבר המיעוטים: מבני שלושה
 לשעבר הח״כ מפ״ם, ופעיל עבאסי מחמוד הסופר מנצור,

חמים. יוסף
 מנהל ג׳ראח, מאיר לחו׳׳ל לצאת עומד אלה בימים
ההסברה. במרכז הערבית המחלקה

 הערב־ת המחלקה מנהל כבר יצא אירופה למערב
 במיפגשים להשתתף המתכונן כהן, יעקב בהסתדרות,

בישראל. ערבי—יהודי דו־קיום הנושא: על והרצאות

גוז״ל את
הקרו כשבועות גח״ל להתקפות מטרה

אליאב. אריה העבודה מפלגת מזכ״ל בים:
 על אליאב, על חריפה ביקורת נמתחה גח״ל בצמרת

 .גח״ל כי מפלגתו צמרת של רשמי בדיון אמר כי
מסוכנת״.
 בטענה מאיר, גולדה אל ישירה פנייה אף צפוייה

בקוא הבכירה השותפה על אליאב של התקפותיו כי
באו להגיב גח״ל את לאלץ עשויות הממשלתית ליציה

 הממשלתי במישור רק לא מסקנות ולהסיק נימה תה
העם״. .בקרב מסעות בניהול גם אלא

־1כב
נערכים

סיורי
צה״ל

בלבנון
 התקפת־נגד

הניצים של
ב שיגרתי מחזה

משור הצפון: גבול
 מתקדם ישראלי יין

הררית, דרך לאורך

 הם מע״י. של הניצים גם לפעולה יתעוררו במקביל
 של מדי יוני כפירוש להם שנראה מה על מתמרמרים

שעבר. בשבוע בכנסת מאיר גולדה הצהרת
 המדיניות תוצג אמנם אם כי טוענים, מהם אחדים

 נסיון בזה יהיה אבן, לאבא הרצוי באור הממשלה של
 הניצים בין המפלגה בקרב העדין האיזון את להפר

ליונים.
 עם מיסגרות לגבש אותם ידחוף זה דבר

למפלגה. מחוץ שותפים־כבוח

אנשי־
 ליד דרוכים צוותו

נשקם.
 שלא אלה, סיורים

הפ לחיסול הביאו
 אירגוני של עילות

 מתסיסים הפידאיון,
הצפו שכנתה את
ישראל. של נית

 — בגיו מנחם
חמישי גלגל
 גח״ל צעירי כין קלים חיבובים צפויים

 משמש וייצמן כשעזר הגוש, הנהגת לבין
החרותי. המימסד לניגוח מוקד
בגין מנחם כנגד טענו קיצוניים צעירים כמה

שהצ ביירות,
 בה עד טיינה

יו כשאננותה,
 על עתה שבת
 אבק־ של הכית

 העלולה שריפה,
להת רגע ככל

 ולפורר - פוצץ
זו. מדינה

ל


