
 לשכנע מאמצים עוד יעשו השלילית, תשובתה את דה
 אחרי כי טוענים, מקורביה אולם בה, לחזור אותה

עוד. בה תחזור לא דברה, את שתאמר

ערב■!! השתתפות

 !?■■שר ספיר
השורות את
 המדינה פני על ספיר פנחס של הבחירות מסע

 המים* במנגנון השורות את ליישר השאר בין נועד
הארץ. רחבי בכל הגוש נאמני את וללכד לגה ה הפורמאלית, הנימוסין לפעילות מחוץ

 ב־ הארץ ברחבי המבקר ספיר בלפי נעשית
 בדי אלה ביקורים ספיר מנצל שר־האוצר,

 מזבירי עם האישיים הקשרים את לחדש
מקו הגוש. ונאמני הערים ראשי הסניפים,

 חרישה כ״עבודת מסעו את מגדירים ספיר של רביו
לשדה.״ מהמטה העוצמה העבדת — לעומק

 רבת־היקך
בולוניה בוועידת

 נציגים יבואו ערב מדינות מבל כמעט
בולוניה. לוועידת כבירים

 הפעילו קדאפי ומוחסד ישראל שממשלת למדות
 המשתתפות האירופיות המיפלגות על עצומים לחצים
קיו את האחרון ברגע למנוע כדי הוועידה, ביוזמת

במאי. 11—13ב־ שבועיים, בעוד הוועידה תתקיים מה׳
 שרים הכורדים, של בכיר נציג יבוא השאר בין

 זה ובכלל ערביות, מדינות מכמה וראשי־מיפלגות
בכירים. ופלסטינים מאלג׳יריה, נציגים

בצמרת: !■חוש■□

 הבב^ר הקצין
בצהייל !שאר
 באילו לפיהן קודמות לידיעות בניגוד

 מצה״ל לפרוש שעמד הבכיר שהקצין סובם
 כראש יעמוד הליברלית, למיפלגה ולהצטרף

 הקצין מכחיש המיפלגה, של הבחירות מטה
 ימשיד הוא בי וקובע עליו הנאמר בל את

הכאות. הבחירות אחרי גם כצה״ל לשרת

 שהא!■!! הסטודנטים
״מ 11 ש■1א לגולדה:

!!לא״ תג■!״■ גולדה
 ראש־הממשלה נקבה אותו המועד שמתקרב ככל

 להתייצב אם החלטתה על תודיע בו כיום מאיר גולדה
 והולכת גוברת לא, או השמינית לכנסת בבחירות
מקו ובקרב העבודה מיפלגת צמרת בקרב ההרגשה

שלילית. תהיה תשובתה כי גולדה של רביה מצ לבד, המובהקים הסימנים אחד את
 מאיר, גולדה שעשתה כג׳סטה השבוע או

 לשאת ספיר פנחס לשר־האוצר נתנה כאשר
 השואה, כיום ככנסת הרגשני הנאום את

ולמרות מישרדו לתחום שייך אינו שהנושא למרות

 של פיטוריהם בעיקכות שנערכה חקירה
הבינ במרכזייה שהועסקו הסטודנטים שני

 לשיחת האזינו כי והסתבר כדואר לאומית
 יצחק השגריר עם מאיר גולדה של הטלפון

 לארצות■ גולדה של נסיעתה לפני רבין,
 מוכרים הסטודנטים שני כי העלו הכרית,
הממלכתית. הרשימה באנשי

מכין צייץ׳
 זה, מסוג נאומים לשאת מתאים הפחות האיש שהוא
למענו. שנכתב הנאום בטכסט התמצא ולא שגימגם כיוון  לספיר מסרה בכנסת, שנכחה גולדה,
 מתעתדת שהיא להבהיר כדי הכבוד את

מקומה. את לו למסור
העבד לצמרת גולדה שתיתן שאחרי לוודאי קרוב

מפוצצים״ גילו״□א
 גח״ל מועמד להט, (״צ׳יץ׳״) שלמה (מיל.) האלוף

 הבחירות למערכת מכין תל־אביב, עיריית לראשות
כש מחדלים, על גילויים של סידרה שלו העירונית

 ומיתות שחיתויות למות,
 של השונות במחלקות

הנ תחת תל־אביב עיריית
 רבינר יהושע של הלתו
 של מקורביו לדברי ביץ/
 אלה גילויים עלולים צ׳יץ׳

 המערך שילטון את לזעזע
בתל־אביב.

צ׳יץ׳ נתקל בינתיים
מ בהרכבת כקשיים

כ שדו. הבחירות טה
 המנגנון אנשי עוד

 כמיפלגה הוותיקים
 לו עושים הליברלית

אנ כהצבת קשיים
 וחדשים צעירים שים

 טרם מפתח, בעמדות
 השותפים מצד פעולה לשיתוף 'יץ׳צ זכה

המוני מחרות.כתחום
ציפלי.

 פלי יום
חדשות

ית ארוכה הפסקה אחדי
יש אזרחי הנראה כפי נסו

 הרביעי ביום שוב, ראל
חד ללא ביום הבא, בשבוע

 עיתד יופיעו לא בו שות,
והטל הרדיו יפעלו ולא נים

 שביתת־אז־ בגלל וויזיה,
העיתונאים. של הרה

רקע על הבאה השביתה,

 לא המו״לים, לבין העיתונאים בין עבודה סיכסוך
העי מאיימים בה מלאה, שביתה לכלל כנראה תגיע

האזהרה. שביתת אחרי שבוע לפתוח תונאים
 עניין עד הוא שהסיכסוך ביוון
 כספי רקע על ולא בדירוג) (שינויים

 וחמו״לים פשרה, שתימצא לוודאי
העיתונאים. לתביעות יכנעו שניים

 עקרוני
 קרוב ,

הער*

 □3!גילו■ ■■תכן
ענה ברצועת

בתחום גם כנראה תשתלם השלמה ארץ־ישראל

 0מחכ!!י
 צף מכון
אילת □ים
 מישראל, יהודים עסקים אנשי
ב ערכיים הון כעלי עם בשיתוף

 הקמתו את יוזמים המערבית, גדה
 כים שיוקם מפואר, צף מלון של

הטריטוריא המים בתחום אילת,
 הדרן• באמצע אף ישראל, של ליים
לעקבה. אילת כין

 לא המלון ישמש התוכנית לפי
 אלא מישראל, שיבואו תיירים רק
 להגיע שיובלו זרים תיירים גם

 אישור עד-פי בנראה מעקבה, אליו
 מהמלך לקבל מקווים אותו מיוחד,
חוסיין.

 באבדרודס. הנפט למאגרי דווקא הכוונה ואין הננ$,
סק הירוק לקו מעבר אזורים בסיספר נערכים כיום
נר הראשונות שתוצאותיהם גיאולוגיים, סיסמיים רים
 נפטא נפט, המחפשות לחברות מאוד מבטיחות אות

ולפידווז.
הנמ איזור הוא המקומות מכל המבטיח

 נסיוני, קידוח עזה. רצועת של כתחומה צא
 ועל גז סימני כמקום גילה ״,1 ״עזה המכונה

קי תוכנית ההכרות שתי עתה מעבדות בן
 למצוא תקווה מתור כאיזור, נרחבת דוחים

השחור. הזהב את שם

 הפחסור יסתיים
במדט

להס עשוי בארץ, לבנייה במלט הממושך המחסור
הקרובים. בשבועות תיים

 לארץ שיגיעו מלט שד גדולות כמויות
וספקולנ־ כמלט, השחור לשוק קץ ישימו

טאד11וי הפולנים:
נאצי הוא

הו פולין ממשלת של לאומי לביטחון המינסטריון
המוק עותקים, אלף 15ב־ המופץ ספר, לאחרונה ציא
 היהודי הנאצים״ ״צייד וייזנטאל, לשמעון כולו דש

 של במלכודת בשם הקרוי הספר, בווינה. היושב
 כי עמודיו 208 פני על לטעון מנסה וייזנטאל, שמעון

 של עקבותיו בגילוי נכבד חלק לו שהיה וייזנטאל,
 הנאצים עם פעולה משתף אלא אינו אייכמן, אדולף
 של ״סוכן השנייה העולם מילחמת בשנות שהיה

הגסטאפו.״
 ספרייה בכל להחזיקו שחובה הספר, מחברי לדברי
בינ קשר בראש וייזנטאל עומד בפולין, ציבורית

 מאו בהשראת השאר, בין הפועל, יהודים של לאומי
ברית־המועצות. ונגד העממית, פולין נגד טונג, צד.

 את הספר מביא לכף ההוכחות כאחת
 כשנת בפאריס הסטודנטים מרד פרשת
 הפולנים, לדברי. כנדיט־כהן, דניאל .1968
כשירותו. העובד טאל ויזנ־ של הפעילים הסוכנים אחד אלא אינו


