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 הממשלה על שנמתחה הקיצונית הביקורת נוכח
 לכל רגישה הממשלה נעשתה האחרונות, בפרשיות

 ערבים. בפינוי הקשורה בעייה
לאחרונה

שבט בפינוי
שבו מיספר למש!־ בידואי

 האישית להכרעתה עד הובאה הכעייה עות.
 את להזיז אין בי שפסקה מאיר גולדה של

ממקומם. הכידואים

 *חות3 *■תכן
? ר א ל דו ה

 על לדבר הפסיקו משרד־האוצר בצמרת
 נוכח הישראלית. המטבע פיחות אפיטרויות
הכל בחוגי והולכות הפושטות השמועות

 האמריקאי שהדולאר הנמנע מן לא כי כלה.
 לנשיאות הבחירות אחרי קצר זמן יופחת

כארצות־הכרית.
היש בלירה גם אוטומאטי פיחות יחול זה במקרה

 יהיה לא וממילא בעולם אחרים למטבעות ביחס ראלית
נפרד. פיחות לבצע צורך

שייה ־ האווירית התע
מסו״וו? לידי

 מאבק־איתנים התחיל הקלעים מאחרי
 אחרי האווירית, התעשייה של עתידה על

כה. הסדרים על חריפה ביקורת שנמתחה
 למישרד־הביטחון. כיום שייכת האווירית התעשייה

 לנהל מסוגל אינו זה מישרד כי טוענים כלכלה אנשי
 בכספים והזילזול הביזבוז מינהגי בגלל יעיל, עסק

בו. הנהוגים
ב אנשי־כלכלה עתה תובעים כף משום

ה התעשייה את להעכיר המדינה צמרת
 של והתעשייה המיטהר מישרד לידי אווירית

 ארצות• על מסתמכים הם בר־לב. חיים
 הם הצבאיים המטוסים מיפעלי שבה הברית,

רגילות. מיסחריות פירמות כידי

עמד - דינשטיין מו
ח כימעט טו ב

נו שר-האוצר, סגן דינשטיין, צבי ד״ר
יש שגריר לתפקיד בטוח כמעט מועמד תר

רכין. יצחק של שובו אחרי בוושינגטון, ראל
מומ הוא האחרים: בעיני דינשטיין של מעלותיו

 ספיר פינחס של מאמונו נהנה הוא נפט, לענייני חה
 מפי הוראות יקבל והוא מאמריקה, כספים להשגת ביחס
לרבץ. בניגוד — אבן אבא

הש שדינשטיין מאחר נוסף: טוב נימוק
 מיפ■ מעוניינת ״נתיבי־נפט״, לפרשת תרבב

 המדינית בזירה יהיה שלא העבודה לגת
הבחירות. לקראת הישראלית

ר רי שג ל ה סו קונ ה  ו
ם איום רי ב ד ביניהם מ
 הוא :רכין יצחק כמילחמות נוספת חזית

יש■ של הכללי הקונסול עם המגע את ניתק

אכן. מנאמני ריכלין, דויד בנידיורק, ראל
מח אינם ביניהם, מדברים אינם השניים

 מבקר ובשרכין ניירות, אפילו ביניהם ליפים
ידיעה שום שם לקונסוליה אין כניו-יורק
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הדי־ פושטת ארצות־הברית יהודי בקרב
 הסיכוי את הכשילה ישראל ממשלת בי עה

ארצות־הכרית. נשיא יהיה שיהודי הראשון
היהו לסנאטור פעמים שלוש הציע מק־גוברן ג׳ורג׳

 הדמוק־ המיפלגה כמועמד להתמנות ריביקוף אייב די
 שריביקוף מפני הן — הנשיא סגן לתפקיד ראטית

 היה יהודי שסגן מפני הן העיקריים, מעוזריו אחד הוא
חיו שהם היהודיים, בקולות לזכות סיכוייו את משפר

סירב הפעמים שלוש בכל חשובות. מדינות בשתי ניים

מש את שבועות שלושה מזה המעסיקה תעלומה
 בפרשת ראש־הממשלה עם הסופרים פגישת תתפי

 במהלך שהוכן גילוי־הדעת נעלם לאן היא: בירעם
הארוכה? הפגישה

 הסופרים פגישת שהסתיימה לפני עוד כי מסתבר
חול קיבוץ איש עוז, עמום הסופר ניסח גולדה, עם
בפגי שהשתתפו הסופרים בין העבירו גילוי־דעת, דה,
 הפגישה. בתום אותו ויפרסמו עליו שיחתמו כדי שה

 ברטוב, וחנוך שמיר משה את להוציא הסופרים, מרבית
 הפלמ״ח, משורר גורי, חיים גילוי־הדעת. על חתמו
 לעיין ביקש אבל הוא, אף לחתום נכונותו את הביע

הלילה.״ ״במשך גילוי־הדעת בנוסח
 מסתבר בה. עד פורסם לא גילוי־הדעת

 השאיר בו, לעיין רק שביקש גורי, חיים בי
 של כיוון לחופשה עימו יחד נסע אצלו, אותו

 הסופרים, חבריו מכינים עכשיו הקולונלים.
חדש. גילוי-דעת כארץ, שנשארו

רן יועצי ב גו ק־ מ
ל □,מגיע א ר ש לי

 ג׳ורג׳ הסנאטור של הנואשים מאמציו למרות
 ארצות״ לנשיאות הדמוקרטי המועמד מק־גוברן,

הבחי ממלחמת היהודי העניין אח להוציא הברית,
 על מוותר עצמו הוא אין ניכסון, לבין בינו רות

ש היהודיים, הקולות במרבית לזכות המאמצים
הדמוקרטית. למיפלגה ניתנו מסורתי באופן

 עומדיםבחודש, 22ב־ הבא, כשבוע
ה של ־

יאיםפני
? על ם לי בו ה

ציבו סערה ליזום עומדים דתיים חוגים
 לנפק התיקשורת מישרד כוונת כגלל רית

הנביאים. דיוקני את שישאו בולים
 להציע שמותר לגראפיקאים הודיע הבולאי השירות

הנבי לשלושת המוקדשים לבולים דיוקנים של הצעות
 בולים להדפיס המישרד יעז אם ספק אך הגדולים, אים

 בולים על לדיוקנים בתוקף יתנגדו הדתיים כאלה.
כזה. מובהק דתי מוטיב בעלי

 מיוחד צוות אנשי לישראל להגיע
 דעת־הקהל את לכבוש כמאמץ פנאטור,

 את להרגיע מק־גוכרן, למען הישראלית
בחי מפני מחששותיה ישראל ממשלת

 האפשר, ככל רחבה בתמיכה ולזבות רתו,
 תהיה הישראלית שלתגובה הנחה מתור

 בארצות־ היהודיים הבוחרים על השפעה
הכרית.

יש כמה גם כנראה יהיו היועצים צוות בין
למע ושהתגייסו בארצות־הברית היושבים ראליים

מק־גוברן. של הבחירות רכת

 יהיה שיהודי תיאורטית אפשרות מנע ובכך ריביקוף,
 וימות ייבחר שמק־גוברן במיקרה ארצות־הברית לנשיא

כהונתו. בתקופת
 לקבל סירב הציוני ריכיקוף כי מניחים

 גולדה מחוגי הנחייה פי על ההצעה את
המעוניינת, מאיר, ־

כ רכין, יצחק כמו
 משום ניכסון. בחירת

בנישו ריביקוף נאחז כך
 כתואנה שבוע מלפני איו

מהמינוי. לשחררו

׳שואל מונח הגדולה, גולדה

ח מ׳ ק  ד
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החוט□■□?
 השמורים הסודות אחד
ב השבוע. נחשף ביותר
 שתי של מישפטן מהלך

 ב־ סבנה מטוס חוטפות
 בצרי- הצבאי בית־הדין

 המיש־ חוקר סיפר פין,
 האקדחים אחד כי טרה,
 לא החוטפים בידי שהיו
כ לבית־המישפט הוגש
ש מאחר מישפטי, מוצג
 על־ למזכרת נלקח הוא
בכירה. אישיות ידי

 התעורר מכך כתוצאה
 לקח מי ניחושים, של גל
 שטענו היו האקדח? את
ה באוסף נמצא הוא כי

 שר־הביטחון. של פרטי
להי מוכנים היו אחרים

ה פיקוד אלוף כי שבע
 (״גנדי״) רחבעם מרכז,
למז אותו לקח זאבי,
טעו. המנחשים כל כרת.

ב נמסר האקדח
ה לקברניט שעתו
״סכ מטוס של יהודי
 לוי, רג׳ינאלד נה״,

האי ליל על במזכרת
כ עליו שעבר מים

החטוף. מטוס
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