
 המועמד
הוא לנשיאות

 כיותר הרכים הסיכויים
כעכר שהיה מי צור, ר,כ

ד ש

 1ההסתדרות'ה ויו״ר כצרפת ישראל שגריר
ציונית.

ה ג ת פ  ב^חס* המת־חו
מפא״■ - ע אחה״
 ביחסים ד,אחרונים בשבועות ששררה המתיחות

במפ לשעבר ומפא״י אחדות־העבודה חטיבות בין
 שנערכה צמרת בפגישת לחלוטין. פגה העבודה, לגת

ויש אלון ויגאל אחד, מצד ספיר פנחס בין השבוע
אי־ד,הבנות. כל סולקו שני, מצד גלילי ראל

 סגן־שר סגני־שרים, שני ולידו והקליטה, בריאות
משרד. לכל

 ,ראש־ד,ממשלה מכם גולדה תפרוש אומנם אם
שר. להיות כוונתו על חזן גם יוותר

ה ל ש מ מ ל ה קו ש ת ת  א
ת ר ה סגי רזי טלו ה
מישיכו■ כאחת לדץ עומדת הממשלה

 הטלוויזיה, את לסגור כהצעה הקרוכות תיה
הטל־ שידורי את ולהפסיק עוכדיה את לפזר

ת רו ח־ ב ת ה רו ד ת ס ה  ל
־ ■■דחו 1974ל
 הקכוצה כקרכ הנטיה והולכת גוכרת

 לדחות העכודה מפלגת כצמרת הקוכעת
 הכחי־ לאחרי עד להסתדרות הכחירות את
ה כנוכמכר שייערכו השמינית, לכנסת רות

משו כמועד עתה נוקכים אותו המועד שנה.
חוד הוא להסתדרות הכחירות לעריכת ער
.15(74 מאי—אפריל שי

 חטיבת אנשי בין דווקא המתיחות גברה בינתיים
 החטיכה מחכרי כמה עצמה. העבודה אחדות

 המפגל• של המישנה מזכיר את מאשימים
 הטעה שהוא גיכלכר, אכרהם מטעמם, גה

להתייע שותף לא כי שטען ככד אותם
 יהיה עופר אכרהס כי נקכע כהן צויות
חב ואילו המפלגה. של הכחירות מטה ראש

 ההסתדרות, מזכ״ל על רוגזים בחטיבה אחרים רים
 שטחים פינוי בזכות היוני נאומו על בן־אהרון, יצחק

 העבודה אחדות מאנשי כמה שלום. ללא גם כבושים
הח של בגבה סכין כ״תקיעת זה נאום הגדירו אף

טיבה.״

 הוא להסתדרות הבחירות לדחיית הקובע השיקול
 בחירות מערכת מפני העבודה מנהיגי של חששם

 הבחירות במערכת כי סבורים הם חברתי. רקע על
לה המערך יוכל מדיני, רקע על שתיערך לכנסת,

קולות. יותר שיג
 בענייני לדיון המערך של המיוחדת הוועידה גם

 לחודש הקרוב מאפריל כבר שנדחתה ההסתדרות,
נוספת. פעם הנראה ככל תדחה יוני,

ה ה מי ל ת ת ע ו רי כ  !,ה
ד״ן של

בממ בכירים ושרים מאיר גולדה ראש־הממשלה
 משה של החדשות דיעותיו על תמיהה הביעו שלה,
 כפי החלקי, וההסדר השלום השטחים, בענייני דיין

הישראלית בעיתונות השבוע בסוף בשמו שהובאו

מד - צור ■עקב ע מו  מיספר שמזה מכך נובעת התמיהה ).17 עמוד (ראהה
 לא אף רשמיות בפגישות דיין העלה לא חודשים

לא וכן השבוע, חשף אותם מאלה אחד חדש רעיון

ה א ר ת הו או שי לו
 על השבוע שד,ופרחו לידיעות חשיבות תייחס אל

במ לנשיאות כמועמד נבון יצחק ח״כ של סיכוייו
 אינם הידיעות שז״ר. זלמן היוצא הנשיא של קומו
לשעבר. רפ״י חוגי מטעם מגמתית הדלפה אלא

שנערכו. המדיניים בדיונים גם השתתף
שכוו סכרה הועלתה העכורה שרי כין

 אינה החדשות, תפיסותיו בפירסום דיין נת
 לארצות■ גולדה של מסעה את לטרפד רק

מפ כתוף מחודש מתח ליצור אלא הכרית,
כחי כל ערכ עושה שהוא כפי העכודה, לגת
יו הקרוכות נוסחאות להשיג כמטרה רות,

 כמצע לדיעותיו תר
לכחירות. המפלגה

 דרכו כי הסתבר אגב,
 אינה דיין ,של הרעיונית
הציבור. את כלל מעניינת

העוס הספרים שכל בעוד
ל שיצאו ובחייו בדיין קים
 הרי לרבי־מכר, הפכו אור,

עצמו, דיין שחיבר הספר
חדשים, יחסים חדשה מפה

 של דיעותיו סיכום ושהוא
ה בשאלת שר־ד,ביטחון

 לביקוש זוכה אינו שטחים,
על־ שהופץ הספר, ניכר.

 נמכר מעריב, ספריית ידי
עות מאות בכמה כה עד

בלבד. קים

 שר ־ חזן
ה ל ש מ מ  ב

? ה א ב ה
 גולדה תמשיף אס
 קדנציה לכהן מאיר

ממש כראש נוספת
 שיע■ ודאי כמעט לה,
 כ* כשר יכהן חזן קס

 מפ״ם. מטעם ממשלה
ה שחזן היא הכוונה

 ללא שר יהיה ישיש
 מט־ כסוד ויוכנס תיק,
כמע גולדה, של כהה

ש למעמד דומה מד
גלי לישראל כיום יש
לי.

 ויק- ימשיך כזה במקרה
השר להיות שם־טוב טור

כשהוא מפ״ם, של השני
ה — תיקים בשני מחזיק חלבן הבית בגן בטיול קיטינג׳ר והגרי גיבטון הנשיא

עה לקורא■□ הוד

 ייצור מחירי העלאת בעיקבות
 ששאר ואחרי בישראל, העיתונים
 מחיריהם, את העלו העיתונים

 מחיר את להעלות הצורך נוצר
.129׳0בד הזה״ ״העולם
 יהיה הזה״ ״העולם גליון מחיר

 ״העולם הנהלת ל״י. 2.50 מעתה
 יתייחסו שהקוראים מקווה הזה״

זו. להעלאה בהבנה

 כמטרה חודשים, מיספר׳ של לתקופה וויזיה
 כסיס על כולו, המוסד את מחדש לארגן
שרי בין מראש. קכוע תיכנון סמך ועל חדש

 כפתרון הנראד, לרעיון, תומכים מיספר יש הממשלה
 היא בו החמור מהמשבר הטלוויזיה לחילוץ היחיד
נתונה.

 הטלוויזיה. בתוככי המשבר ומחריף הולד בינתיים
ב מתפקידו יפרוש שמעוני, יצחק התוכניות, מנהל

 עוזרו, מקום. ממלא לו שמונה מבלי בחודש עשרים
ל וביקש מתפקידו הוא אף פרש מוסנזון, אביטל

 לפקח כדי שנד, למשך תשלום ללא חופשה לו אשר
ה של הטלוויזיוניות התעמולה תוכניות הפקת על

 סרב אלמוג, שמואל הרשות, מנכ״ל לבחירות. מערך
זו. למטרה חופשה לו לאשר בתוקף

טלו 3 בו  0ורי3,
ת א קו־ ד

האופנה״ ..שבוע
 של הצלחתו סיכויי סביב מרחף גדול שאלד. סימן

ה בשבוע להיפתח העומד הישראלי, האופנה שבוע
היצוא. מכון על-ידי בתל־אביב, הידטון במלון בא

 קניינים 600לכ־ ציפו קודמות כהערכות
 הגיעו היום עד זה. למאורע שיגיעו מחו״ל

ש קניינים מצד כיטולים עשרות כמה ככר
 כרור טרם כואם. את מכטלים הס כי הודיעו

ש הקניינים של המדוייק המיספר יהיה מה
מחו״ל. יגיעו

ד אץ־ לי ח ה  ל
ח האסימוו־ס?■ א

ל בדק משרד־התיקשורת של הטלפונים מדור
 שיטת את להחליף כדי שונות אפשרויות אחרונה

 נו״ אסימונים. באמצעות ציבוריים בטלפונים החיוג
מכ של והולכות הנמשכות הפריצות כה

אסי לגנוכ כדי הציכוריים, הטלפון שירי
ה לשיטת לעכור הצעה הועלתה מונים,

ה הטלפון מכשיר מופעל זו, בשיטה כרטיסיות.
 המנקבת מיוחדת קרטון כרטיסיית באמצעות ציבורי

 יוצאת שד,כרטיסייה עד שיחה, כל בתום אחד חור
משימוש.

המנג ששינוי הסתבר הרעיון. נפסל בדיקה אחרי
בסכו להסתכם יצטרך הציבוריים בטלפונים נונים
ביותר. גבוהים מים


