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 אופציה שוסו־ ויכסו!
ישראל עד לדחץ

הבל ההצלחה על לידיעות בספקנות להתייחס כדאי
 גולדה ראש־הממשלה של שליחותה לגבי רגילה תי

ניכסון. ריצ׳ארד הנשיא אל מאיר
 של העיקרי בנושא לפחות כי מסתבר
 לישראל הנשק אספקת המשך שליחותה.

 של ביקורה תוצאות אין מארצות־הברית,
ביותר. מעודדות גולדה
 הנשק אספקת חוזי לחידוש להביא הוטל גולדה על

 בסוף להסתיים העומדים מטוסים, בעיקר לישראל,
 כי לגולדה הבטיחו אומנם האמריקאים .1973 שנת

 את אפילו דחו אבל תימשך, והאספקה יחודשו החוזים
 יותר. מאוחר למועד החדשים החוזים על הדיונים
 לחבל לא כדי מאוד שהוצנע זה, אקט מאחורי הכוונה
ביותר. שקופה גולדה, של מסעה שיצר החיובי ברושם

 את מידיו להשמיט מתכוון אינו ניכסון
 באשר ישראל. על שלו העיקרי הלחץ אמצעי

ה אספקת חידוש על הדיונים שעת תגיע
האמרי לדעת בשרה, השעה תהיה נשק.

 ה־ בנושאי ויתורים מישראל לתבוע קאים,
והשלום. •טטחים

 ■חסרק *חייל
■ הבחירות אחר

לוודאי. כמעט הפך הבחירות אחרי גח״ל פירוק
 במיפלגה החזק האיש עם וגמור מנוי

 מיפ■ את להכניס ארליך, שימחה הליברלית,
 ביטחון סמך על הבאה. לקואליציה לגתו

 העומד הבכיר, הקצין למיפלגה הצטרף זה
 מועמד קצין אותו מצה״ל. שיחרורו לפני

בממ המיפלגה של השלישי השר להיות
עצמו. וארליך רימלט אלימלך אחרי שלה,

 תמיר, ליוסף לשרות סיכוי שום אין זאת לעומת
 תאוות בשל מיפלגתו של הצמרת אנשי רוב על השנוא

שלו. הפירסום־העצמי
 הוא גם להיכנס הברירה תעמוד בגין מנחם בפני
להצ קשה יהיה לבגין גח״ל. את לפרק או לממשלה

 להעמיד לפחות תצטרך הבאה שהממשלה מפני טרף,
 שטחים להחזיר מוכנה שהיא האמריקאים כלפי פנים

שלום. תמורת

חזר קהיר תו
השחורה לרשימה

 הלובי המטוס הפלת חקירת של התוצאות אחת
 נמל־ החזרת תהיה בינלאומיים, תעופה גורמי בידי

הבינ התעופה של השחורה לרשימה קהיר של התעופה
שלו. הנמוכה התעופתית הבטיחות רמת בשל לאומית,

 אך זו, כרשימה פעם נכללה בבר קהיר
 מצריים ששלטעות אחרי ממנה הוצאה

 מרחיקי■ טכניים תיקונים להתקין הבטיחו
 השאר, בין שאירעה, המטוס תקרית לבת.

 מתקני של מוחלטת התמוטטות כגלל גם
 של לרביזיה תגרום קהיר, של לטיסה העזר

הקודמת. ההחלטה

התקבת־נגד
■ וגד ד ■וס ה ש
 יוסי כלפי התקפת־נגד יוזמים דיין משה תומכי

 מיפ־ של הבחירות במטה ההסברה על הממונה שריד,
ספיר. פנחס שר־האוצר של וממקורביו העבודה לגת

ישראלי עלילה סרט בהפקת ל״י אלף 700כ־ להשקיע בעי־ והצהרות מאמרים לפרסם שריד מרבה לאחרונה
הסרט שם שלו. הבמאי גם יהיה שהוא מלא, באורך שר־הביטחון של הצהרותיו את תקף השאר בין תונות.

התבט את וכן דיין משה
יצ של הפומביות אויותיו

בן־אהרון. חק
 עומדים דיין אנשי
 שריד מול להעלות

 לא בי הטענה את
 מדינה שעובד ייתכן
ב שר בפומבי יבקר

לנ ויתבעו ממשלה,
 אמצעים. נגדו קוט

 ליש־ מנהל הוא שריד
 כמיש־ האקדמאים בת

רד־העכודה.

לא ראייה
סרש

דג׳ קורסי□ ברי ר

מיו ממשלתית מחלקה
 ידיעות בהפצת עוסקת חדת

 סיכסוכים לזרוע שנועדו
 וה־ הקבוצות בין ופילוגים
לעמ המתנגדות מיפלגות

 שלום בענייני הממשלה דות
וביטחון.

 הלחץ על הידיעות
הארכיבי על המופעל

ל ראייה יוסוף שוף
 פעילותו• את הפסיק

 תושבי של למאבקם
 ואיק■ כירעם הכפרים

 כמישרד מקורם רית
בירו ראש־הממשלה

ש הפירסומים שלים.
הש על בעיתונות היו

 רק״ח, כאסיפת הארכיבישוף של תתפותו
 המחלקה מחוגי באו פחם, אל באום כביכול,

 מיוחדים. בתפקידים העוסקת המישטרתית
 לעיתונים והוכתכו זהות היו הידיעות כל
מקור. אותו ״י ע

 את הגביר הארכיבישוף כוזבות. האלה הידיעות כל
לא האסיפה במאבק. לתמוך ממשיך והוא פעילותו

 והצלם קראום שמוליק הוא המיועד כוכבו אדם. הוא
קנבל. אמיל הוא הראשי

1 ד י ק 3. הציבורי הוועד של מטעמו אלא רק״ח, מטעם היתד. x 1 1
*יי העולם חברי בצד מפ״ם חברי משתתפים בו הארצי,

אד־ עם יחד שי״ח רק״ח, מק״י, חדש, כוח — הזה

 וות״״מי רכבל
ה ■וקס ב סויי

 להקים עומדים זרים משמיעים
 שבמיפרץ (נביעות) נוייבה בחוף
במי מיוחד תיירות אתר אילת

לסיו תיירים למשוך המיועד נו,
האלמו במושכות תת-מימיים רים
 כאי־ כעולם מהיפות שהן גים,
זה. זוד

רכ כקרוב יוקם התוכנית לפי
ה יובלו באמצעותו תת-מימי, בל

האל מושכות אל לצלול תיירים
להצ מבלי בהם, ולסייר מוגים
ב קרון כל צלילה. במיתקני טייד
 מושבים ארבעה יכיל רכבל

 זכוכית כעלי בחלונות ויצוייד
ה להץ בפני עמידה משוריינת,

 לצפות התיירים יובלו דרכם מים,
 המרהיבים התת-מימיים במחזות

שבאיזוד.

השומר־האעיר
 לאחרונה שהנהיגו השומר־הצעיר של קיבוצים כמה

ההי גל נוכח נדהמו לחבריהם, ברידג׳ למישחק חוגים
 היה קיבוצים בכמה אלה. לחוגים החברים של ענות
 החברים לכל לאפשר כדי מיוחדים מורים לשכור צורך

הזה. הקלפים מישחק את ללמוד בכך הרוצים
 השומר-הצעיר של החינוכית בתנועה

הקלפים. משחקי אסורים עדיין

מתיחות
צה״ד בגדי

 וההנהלה העובדים ביחסי רבה מתיחות צפוייה
 החיילים 50כ־ גלי־צה״ל. הצבאית השידור בתחנת

בשי וחלקם חובה בשירות חלקם בתחנה, המשרתים
 שלא על התחנה הנהלת על ממורמרים קבע, רות

 משוררים שירי ערב למופע הזמנות להם חילקה
 האזרחיים שהעובדים בעוד התחנה, ביוזמת הנערך

בכרטיסים. זכו התחנה של
 להפעיל העובדים מאיימים זה רקע על

סנקציות.

 בין וימניות. דתיות מיפלגות בעד המצביעים רחים
 של רבים חברים ובתרומות: במכתבים הוועד, תומכי

וגח״ל. העבודה מיפלגת
 בקרוב יערוך ואיקרית בירעם עקורי למען הוועד

ש סגור״ לשטח פתוח ״בלב המונית, הזדהות עצרת
הבול מהשמות רבים, אמנים הארץ. במרכז תתקיים

הש על הודיעו כבר בישראל, ובקולנוע בבמה טים
בעצרת. תתפותם

קבה בעד
סרט ויביים יסיק

עומד בתל־אביב, נוגה האמנים קפה בעל דאי, .יונה

 ל*ל*3 וורד
מהארץ?- ברח
 הידועים הפליליים מעורכי־הדין אחד
 הארץ את במפתיע לאחרונה עזב כמדינה

התח בעולם שמועות לארצות-הברית. ונסע
 מניקמתו חשש הפרקליט כי מספרות, תון
 רכבות כמה ממנו שתבע מועד פושע של

פרק כשבר לבן קודם לו שילם אותם ל״י,
 פרקליט אוחו התלונן שבועות כמד. לפני ליטות.

 נעצר והמאיים כלפיו שהופנו איומים על במישטרה
לחקירה.

 לחו״ל נסע הוא כי נמסר הפרקליט של ממישרדו
שבועות. כמה תוך ויחזור בלבד בריאותיות מסיבות


