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 הורם המדינה רום מאז הראשונה בפעם
 אחת לבין ישראל כין ישיר טלפוני קשר

 השישי כיום אירע הדכר ערב. ממדינות
המטוס. חטיפת פרשת כשיא האחרון,
 נסיכות לבין ישראל בין תוקם הטלפוני הקשר

באמ החטוף, המטוס נחת שם דובאיי, הערבית הנפט
 שוחח הלילה במשך באירופה. טלפונית מרכזייה צעות

 פעמים שלוש בישראל יפאן בשגרירות מיופה־הכוח
בדובאיי. יפאן שגריר עם ישירות בשיחות

ך ער מ  ■נהל ה
ת מסע רו חי אישי ב
 של הבהירות מטה אנשי בקרב הנטייה גוברת

 המערך של הבחירות תעמולת את לבסס המערך,
רעיוני. בסיס במקום אישי, בסיס על השמינית לכנסת

הפו כי הבהירו שונים שסקרים מאחר
 לאין־שי■ גדולה מאיר גולדה של פולאריות

 המערך, כעד להצביע הנטייה מאחוז עור
 המערך של הבחירות מטה ראשי מכקשים

 כעד הצבעה תעמולת ולנהל זו עובדה לנצל
המערך. או העבודה למיפלגת כמקום גולדה
 הקרובה הבחירות במילחמת צפויים זה רקע על

גולדה. של האישיות פולחן של תקדים חסרי גילויים

מכי! רבינוביץ׳
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 המועמדים ברשימת הפעם ייכלל רבינוביץ', יהושע
לכנסת. המערך של הריאליים

 עמדת לעצמו להבטיח רוצה רכינוכיץ׳
מ תושמט העיר שראשות למיקרה נסיגה

 יהיה בזו. מהפיכה תתחולל אכן אם ידיו.
הכנסת. של הכספים ועדת יד׳ר רכינוכיץ׳

 לא הוא כראש־העיר, מחדש רבינוביץ׳ ייבחר אם
 ועדת ראשות את לידיו יטול לא אך מהכנסת, יתפטר

ב ביותר החשובים התפקידים אחד שהוא הכספים,
 שר־ של מושבע נאמן בידי כלל בדרך המופקד כנסת׳
 קרגמן, שישראל הוא שברור מה ספיר. פנחס האוצר

מתפ יסולק הנוכחית, בכנסת הוועדה יושב־ראש
זה. קידו

שייך למי
אלמוג*? ףיוס

 ויכוח להתפתח עשוי העבודה כמיפלגת
ץ אלמוגי יוסף כעצם מייצג מי את

 פורשי עם יחד העבודה למיפלגת חזר אלמוגי
 כינון אחרי הממשלה הורכבה כאשר אולם, רפ״י.

 אנשי של תקן על לממשלה אלמוגי הוכנס המערך,
 שרים, שני של ייצוג תבעה ורפ״י לשעבר, מפא״י
כנציגה. אלמוגי את להכליל מבלי

מהממ אלמוגי של פרישתו עם עתה,
 החלו חיפה, עיריית ראש להיות כדי שלה

 העבוד כמיפלגת רפ״י אנשי
 אלמוגי של מקומו כאילו נות

 להכלי יש כמקומו וכי להם,
בממשלה. רפ״י חטיבת
 עבור שר של תיק רוצים רפ״י שאנשי נראה

 שייכלל הלאומי, הביטוח מנכ״ל כ״ץ, ישראל הד״ר
לחטי המגיעים האחוזים חשבון על המערך ברשימת

 גז מתילדה סורקים, מרדכי של במקומם רפ״י, בת
 לפרישה המועמדים שלושת שהם בן־פורת, ומרדכי

מהרשימה.
 חטיבת של הדרישה את להבין יש זה רקע על

 המערך ברשימת ייצוגה את להגביר אחדות־העבודה
 הממד לוועידת הבחירות תוצאות על בהסתמך לכנסת,

 נגדי כלחץ ״מוזמנת״ כנראה היא זו תביעה לגה.
רפ״י. אנשי מצד הצפוי ללחץ

 טע־ להעלות ה
 שייך שהתפנה,

של נוסה שר ל

 סיכוי אין
ך ר ע מ ■מוי ל

ב ימני מערך להקמת סיכוי שום אין
 הליברלים את שיכלול להסתדרות, בחירות

 והמרכז הממלכתית הרשימה העצמאיים,
 כוועדה ל״ע נציג של בראשותו החופשי,
זיידל. הלל ההסתדרות, של המרכזת

 היא הבחירות מערכת בעוד לכנסת, לבחירות מאשר
מערכה. אותה
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 להודיע עומדים השחורים הפנתרים תנועת ראשי
 ח״כ עם פעולה שיתוף או איחוד מכל פרישה על

 המישטרה הצליחה שלא שמה בנימוק כהן, שלום
 פעולותיה שיתוק — כהן לה עשה לתנועה, לעשות
הרחב. בציבור שלילי ודימוי

עותו כאגודה המאוגדים ה״פנתרים״,
 מישרד־הפנים, על־ידי כחוק •טאויטרה מנית
 הבחירות לוועדות במכתבים השבוע תבעו

 לאסור תובעים הם כי ולהסתדרות, לכנסת
 ה״פנתרים כשם השימוש את כהן ״כ ח על

לערכאות. יפנו אחרת השחורים״,

ם עולי□ ערבי
ת ם' ל״ספינ שלו ה

 ועוד פלסטינים ערכים ארבעה
הב מקהיר, אחד מצרי פרופסור

שבת לעלות טיחו לספי הקרובה ב
 כדי נתן, אייכי של השלום נת

 ישראליים. עם דו־שיח שם לנהל
לספי יעלו אייכי טוען מלכדם

מאיסטנבול אחד תורכי גם גתו

שבת יוזם אייכי  פיק■ הקרובה כ
ל וערכים יהודים של המוני ניק

הב כירושלים, דויד מגדל מרגלות
פר אלפים עשרת שם לחלק טיח
 לאלה נרות אלפים ועשרת חים

בפיקניק. חלק ליטול שיבואו

עומ אברג׳יל, וראובן שמש כוכבי הפנתרים, ראשי
 תנועתם, של ארצי כינוס ימים חודש תוך לכנס דים

 ממייסדי הפוליטית. דרכם המשך על להחליט במטרה
 לשתף מרציאנו סעדיה רק ממשיך השחורים, הפנתרים

כהן. עם פעולה

ה מרידוד בונ
ת ד מ ה ע סיג נ

תל-אביב, עיריית ראש כי לחלוטין כמעט ברור

 שאז כיוון כזה, מערך בהקמת מעוניין עצמו זיידל
 הטילו למיפלגה חבריו אולם גדולה. סיעה בראש יעמוד

 בטענה תמיר, שמואל יזם אותו הרעיון, על פסקני וטו
שונה בהרכב להסתדרות לבחירות ללכת ייתכן לא כי

השבוע תמונת

ט! לאלוף ספיר פנחס אמר מה ה ל
 (״צ׳יץ׳״) שלמה (מיל.) אלוף הל״אביב, עיריית לראשות גח״ל מועמד לבין ספיר פנחס שר״האוצר בין הידידות

 של סגנו להיות ללהט הציע בה שעבר, בשבוע ספיר הודיע עליה ביניהם, הפגישה אחרי גם נמשבה להט,
 רשמי מועמד היה כבר שצ׳יץ׳ אחרי האחרון, העצמאות ביום צה״ל במצעד העבודה. מיפלגת מטעם רבינוביץ׳

גזית. שלמה אלוף בשטחים, צה״ל פעולות ומתאם בר-לב חיים המסחר שר בחברת השניים הסתודדו גח״ל, של

ו מ-כד-וח ג
 יעקב של בבעלותם הימית״ ״החכרה

מחב לאחת שהפכה ברנד, ומילא מרידוד
 את מכינה כעולם, הגדולות הספנות רות

העו הנוזלי הגז הובלות עידן לקראת עצמה
 כדרום מספנה מהיר. בקצב להתפתח מד

 מיכליות שתי החכרה עכור כונה צרפת
 הקרוב כעתיד שתוכנסנה נוזלי גז להובלת
לשירות.

 וגדלה הולכת אוויר, זיהום למניעת התקנות בשל
 תגדל עוד התצרוכת המפותחות. בארצות הגז תצרוכת

 מעטות, שנים בעוד לתוקפן, תיכנסנה כאשר כמה, פי
 ביתיים חימום לצרכי בגז, שימוש המחייבות תקנות
 הולך זה לצורך אחרים. דלק בסוגי במקום למשל,
 בצורה גז להובלת מיכליות של צי בעולם ונבנה

 זה בשלב מעלות. 160 מינוס של בהקפאה נוזלית,
 שטרם מאחר הנוזלי, הגז הובלת מצומצמת עדיין

נוזלית. בצורה הגז לפריקת מתאימים טרמינלים הוכשרו
המייצ מהמדינות המפותחות למדינות מיובא הגז

 במים- הנפט ונסיכויות איראן סעודיה, לוב, דלק, רות
הפרסי. רץ

ה ר ט ש מ ת ה ש פ ח  מ
ץ חשיש בו בקי
פשי שבוע לפני ערכה ישראל מישטרת

 והוותיקים הגדולים הקיבוצים אחד על טה
מצ אחר לחנ־ש כדי הארץ, כצפון ביותר
 אחרים, וסמים חשיש של גדולים בורים
קיבוץ. כאותו נמצאים השמועה דברי שלפי

 מתנדבים על־ידי למקום הובא שהחשיש נראה
 הראשונה הפעם זוהי בקיבוץ. ושוהים העובדים מחו״ל

 למטרת קיבוץ על נערכה כזה בקנה־מידה שפשיטה
סמים. גילוי
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