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 סיסקו ג׳וזף האמריקאי שר־החוץ עוזר של פגישתו
 בדי רבץ, יצחק בארצות־הברית, ישראל שגריר עם

 ביום בלבנון צד,״ל מטוסי פעולת עניין את לברר
 המימי בחוגי זעם רקע על התקיימה השבוע, הראשון

 הבטחה הפרת זו בפעולה הרואים האמריקאים, של
ישראל. מצד מפורשת המקו עיתונאים פירסמו שבועיים לפני

 קרקע פעולת בי בוושינגטון, למימשל רבים
 בלבנון חבלנים כפיסי נגד צה״ל, של גדולה

 התנגדות כגלל האחרון כרגע נמנעה וסוריה
ביק מקורות אותם לפי חמורה. אמריקאית

שום ליצור לא מישראל האמריקאים שו
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נגדי □ירוד
 ירדן של החשאיים שהשירותים לוודאי קרוב
 לצורך ישראל נגד הערבי הטירור גל את מנצלים
 הנחה מתוך החבלה, ארגוני נגד נגדי טירור הפעלת

 זעמם את יעוררו ולא לישראל ייוחסו שפעולותיהם
חוסיין. המלך נגד מדינות־ערב של

 שהנסיונות לחלוטין כמעט ברור כיום
 כמרכזי לפיגוע כלבנון שנעשו האחרונים

 נעשו ובסביבתה, בביירות החבלה ארגוני
השי אנשי ועל-ידי ירדניים סוכנים על-ידי
ירדן. •טל החשאיים רותים
ה את ינצלו שהירדנים הנמנע מן לא

ב החבלה ארגוני כראשי לפגוע כדי מצב
 שוב בעולם, אחרים וכמקומות אירופה

 בישראלים ייראו שהמבצעים ההנחה מתוך
יהודים. או

 נוכח ישירה תשובה הוא הנגדי הירדני הטירור
 השחור, ספטמבר אנשי ובמיוחד החבלנים של מאמציהם

חוסיין. ובמלך בחו״ל הירדניות בנציגויות לפגוע

ת רו חי ת, ב מו קד מו
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 תכונה עדיין התחילה •טלא לבך הסיכה
 לשנת המדינה תקציב לגיבוש רצינית

כמה שלדעת כעובדה נעוצה 1973/74
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 נפרדת כרשימה תופיע ומפ״ם ייתכן
 המערך, כמסגרת ולא להסתדרות בבחירות

 להסתדרות הבחירות יוקדמו אומנם אם
.1973 ליוני

למיפ־ להוכיח למפ״ם מתאימה הזדמנות זו תהיה
 תנאים ממנה ולתבוע העצמאי כוחה את העבודה לגת

לכנסת. בבחירות למערך יותר טובים
להסתד לבחירות עצמאי באופן ללכת ההחלטה

 מחסום במפ״ם, השמאל לדעת להוות, עשוייה רות
 האחרות השמאל מיפלגות של כוחם עליית בפני

בהסתדרות.

□ ה ר ב פר א - עו
ש ה רא ט ת מ רו חי ב ה

 עופר, אברהם ח״כ עובדים, שיכון חברת מנכ״ל
 בבחירות המעיד של הבחירות מטה בראש יעמוד
 לתפקיד עופר של מינויו על ההחלטההשמינית. לכנסת

 קאריירה לקראת כקרש-קפיצה הנחשב זה,
 ההחלטה עם יחד נפלה בממשלה, שר של
 מיפלגת במזכ״ל ידלין אהרון של מינויו על

 מינויו מחשיכות להוריד לא כדי העבודה.
כך. על הידיעה בשעתו הוקפאה ידלין, של

ההסברה על כממונה שריד יוסי של מינויו על
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 ארצות־ לנשיאות לבחירות עד מתיחות
 ישראלית התחייבות קיבלו ואף הכרית,

בך. על מפורשת
 פעולה כל כי סבורים ניכסון הנשיא של מקורביו

 התיכון במזרח מתיחות כל או ישראל של צבאית
 של הבחירות במסע כלשהיא בצורה לפגוע עלולה

ניכסון.

□ צי חו תלח ״ד
ה שנ ת ל פ ס נו

 בצמרת המושמעים הנימוקים אחד
להק האפשרויות נגד בישראל השילטון

 הבחירות הקדמת כי טוען הבחירות, דמת
יש על האמריקאי המדיני הלחץ את תזרז
לח ישראל ממשלת ממשיכה ממנו ראל,
ההצהרות. כל למרות שוש,

 לנשיאות הבחירות בשנת כי ידעו הממשלה שרי
אמרי לחץ כל גם יהיה ולא רוג׳רם תוכנית תיקבר

 ברור שיקול אותו לפי הסדר. למציאת ישראל על קאי
 נוספת, כהונה לתקופת ניכסון של בחירתו שאחרי

 על ללחוץ ארצות־הברית ממשלת תוכל לא שוב
 עד תמימה: שנה במשך זה בנושא ממשלת־ישראל

 ישראל הבחירות. אחרי חדשה ממשלה של להרכבתה
בחי שבשנת בטענה ללחצים להתנגד תמיד תוכל
התחיי כל עצמה על תיקח לא ממשלה שום רות
 תאריך את לקרב לכן עשוייה הבחירות הקדמת בות.

בישראל. כל־כך חוששים ממנו האמריקאי, הלחץ

 לכנסת הבהירות ייערכו האוצר מראשי
 ייכנס בו היום ,1.4.73 לפני עוד השמינית
לתוקפו. הבא התקציב
במו הבחירות יתקיימו שאם סבורים אלה אנשים

התק של עצומה מהגדלה להימנע יהיה אי־אפשר עדן
רו כך משום בוחרים. של שיכבות לשחד כדי ציב,
לתקציב. הבחירות את להקדים האוצר אנשי צים

 תק• העת כבוא לכנסת יוגש זה כמיקרה
 עצמו התקציב לגיבוש ואילו ציב־כיניים,

הבחירות. אחרי רק יגשו

ה עולי□ מרוסי
ת מועמדים ס כנ ל

 של המועמדים שרשימת לוודאי קרוב
עו שני גם תבלול השמינית לכנסת גח״ל

 על־ לרשימה שיוכנסו מרוסיה, חדשים לים
 שפר• דב הם השניים חרות. חטיבת חשבון

 צעירה עורבת־דין סלוכינה, ולידה לינג
כריגה. הציונית במחתרת שהיתה
 במקומות אלה עולים של הצבתם שלאור נראה
ברשי גם כזה מועמד לכלול דרישה תועלה ריאליים

תוכ כל אין כה שעד למרות העבודה, מיפלגת מת
 מבררים מגרוזיה שעולים גם נודע בינתיים כזאת. נית

 בחוגי לכנסת. עצמאית ברשימה להופיע אפשרויות
אמ כאל כך על לידיעות מתייחסים העבודה מיפלגת

 המערך ברשימת גרוזינית אישיות להכליל לחץ צעי
לכנסת.

 על הממונה צמיר, שדב אחרי הוחלט הבחירות במטה
 ללימודים להתמסר רצונו את הביע ההסברה, מחלקת

מתפקידו. להתפטר וביקש אוניברסיטאיים

ח ל פיקו ם ע מי הלו הי
א ל ר! ל כ מי
 סערה צפוייה בישראל היהלומנים כהוגי

 על המפקח ממלא־מקום של מינויו נובח
מיברז. ללא היהלומים

 שהיה מי של בנו נדיבי, עוזי החדש, ממלא־המקום
 במישרד־החוץ כה עד שירת תל־אביב, עיריית מזכיר

יהלומים. בעסקי התנסה ולא
 להיות שעבר בן־זאב אמנון את החליף נדיבי

 השנים חמש שבמשך אחרי באוסטרליה, מסחרי נספח
 כמה ניסה המפקח, כממלא־מקום כיהן האחרונות

ניכשל. אולם המפקח, לתפקיד למיכרז לגשת פעמים

ה עולי□ חי ר מג
ם רגני א ת מ

 בימים מתארגנת מגרוזיה עולים קבוצת
 מבני צעירים מיספר חקלאית. להתיישבות אלה
 ומנסים בארץ הגרוזינים בריכוזי מסיירים זו עלייה
ההתיישבותי. לגרעין אחרים לצרף
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