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הכין ה ל ע ת פ ה
 מאיר גולדה ראש-הממשלה תיכנע אם
 האולטימטיביות לתביעותיו מוגזמת בצורה

 שד■ עלול השטחים, כענייני דיין מיטה של
תגו צעד ולנקוט להפתיע ספיר פנהס האוצר

לבחירות. כיותר פמץ• במועד בה
 הפשרה טיוטת את לקבל דיין הסכים לא כה עד

השנו הנקודות לתביעותיו. בקשר גולדה לו שהציעה
המוח בשטחים הקרקעות רכישת הן במחלוקת יות

רפיח. בפיתחת ימית העיר והקמת זקים
 בתמיכת גולדה, תסכים שלבסוף נראה

 לפיטרה גלילי וייטראל שפירא שמשון יעקב
 הקמת כעד עקרונית החלטה תתקבל לפיה
 מתייק מועד קביעת ללא אד ימית, העיר

 כשטחים קרקעות לרכישת כאשר להקמה.
ל יהיה ניתן לפיה פשרה, כנראה תתקבל
 פרטיות ולחברות מישראל פרטיים אנשים
 ישירות לא אכל כשטהים, קרקעות לרכוש

 מיג־ באמצעות אלא הערכיים, מהמוכרים
 למנוע מנת על וזאת הל־מקרקעי־ישראל,

ומפסרות. ספקולציות
 בניגוד אלה, פשרה הצעות תתקבלנה אומנם אם
 אישיות מסקנות להסיק עשוי הוא ספיר, של לדעתו

נסיגה. דרך עוד תהיה לא בו בשלב מפתיעות

ם כ ס  רוטציה ה
 מיקוניס בין

ופעיל
 מאיר ובין מק״י בין נכרת סודי רוטציה הסכם

לכנסת. מוקד־מק״י רשימת בראש העומד פעיל,
 לפעיל הראשון המקום את נתנה מק״י

 דעת-הק■ סיקרי על המבוססת הנחה, מתוך
 אחוז-החסי- את לעכור סיכוי לה שאין הל,
 על-פי שהוא מיקוניס, שמואל אולם מה.

 ותקציב מק״י השם של הבלעדי הבעל ההוק
 כתנאי רק לכד הסכים שלה, הבחירות

 את לו יפנה ייבחר, זאת ככל אם שפעיל,
הקדנציה. באמצע מקומו

 ירתיע שהוא הנחה מתוך פורסם, לא ההסכם
בש לא אבל פעיל בעד להצביע המוכנים בוחרים

מק״י. נציג ביל

טלו ת יבו רו חי ב ה
ת לוועידה אי ל ק ח ה

ה לוועידה הבחירות בי לוודאי קרוב
 זו תהיה יתבטלו. ההסתדרות של חקלאית

שחב שנים, עשרות אחרי הראשונה, הפעם
 הבחירות כיום יצביעו לא ההסתדרות רי

 החק־ לוועידה גם שלהם הארצית לוועידה
 סירובו ארוך: לזמן לדחייה הסיכה תאית.

 כרשימות לבלול מפ״ם—העבודה המעיד של
הפו ואת הערכים החקלאים את הבוחרים

 בקיבוצים שבירים •טהם החקלאיים, עלים
וכמדטכים.

 המרכז בשמה יותר הידועה החקלאית, ההסתדרות
^ של מוחלט ברוב השנים כל במשך נשלטה החקלאי

.

ם א ק ה ל סו  לא אם בפרישה, מאיים פרוש האגודה. בתוככי רחשי
לכנסת. המיפלגה ברשימת השלישי המקום לו ׳יובטח

? דינשטיין ת ס כנ ה מ
 השבוע נזעק ידלין, אהרון העבודה, מיפלגת מזכ״ל

 סגן יוכלל לא כאילו בדבר שפורסמה ידיעה להכחיש
 מיפלגת מועמדי ברשימת דינשטיין צבי שר־האוצר

 לכהן עוד יוכל לא ולפיכך הבאה לכנסת העבודה
התגברו דינשטיין של סילוקו על הידיעות כסגן־שר.

 ספרד■״ ״בוסתן
קל סי מיו קולנועי? כ

ץ יצחק רב
 של בחירות הופעת

לשע ישראל שגריר
 יצחק בוושינגטון, בר

 להיערך שעמדה רכין,
 כץ, כפרדס •טבוע לפני

 נערים על-ידי פוצצה
המקום. מתושבי

באו לנאום שעמד רבין,
ב שוסע ההסתדרות, לם

 ובצעקות ביניים קריאות
 דבריו את להפסיק ונאלץ

ולהסתלק. באמצע
 היו לא לרבין ההפרעות

 על אלא פוליטי, רקע על
השימוש לגבי סיכסוך רקע

האח המדינה מבקר דו״ח מימצאי פירסום בעיקבות
 נגד מפורשות האשמות שכלל נפט, נתיבי על רון

דינשטיין.
 כבל דינשטיין יורכב הנראה בכל אולם

 כשל וזאת העבודה מועמדי כרשימת זאת
 דינ■ מיפלגתיים. ולא ממלכתיים אינטרסים

 של הנפט ענייני כל על כיום החולש שטיין,
 ה■ המגעים בל את ומקיים מדינת-ישראל,

מס כענייני חשאיים
 זקוק כעולם, נפט חר

 אלה, עיסקות לצייד
 כלל בדיד המתנהלות

לתו גבוהים, בדרגים
סגן־שר. של אר

 כוונה כל שאין מאחר
 את מדינשטיין להוציא
מהמ שהם הנפט, ענייני

 ביותר והחשאיים סובכים
נר מדינת־ישראל, בעסקי

לב תצטרך שהמיפלגה אה
 ולהכלילו הקורבן את לוע
מועמדיה. בין

המו סירטו שקוצר התקדים חסרת ההצלחה אחרי
 לסרט להפוך העשוי קזבלן, גולן, מנחם של סיקלי

 הישראלית, הקולנוע תעשיית בתולדות ביותר המכניס
 מימדים באותם נוסף מוסיקלי סרט להפיק גולן מתכנן

דאנר. ובאותו
 יצחק ח״כ עם משא־ומתן מנהל גולן

 הרומנסה של ההפקה אפשרויות כדבר נבון
מוסיקלי. כסרט ספרדי״ ״בוסתן המוסיקלית

ה צ צ פו
ה פ סי של א

למטרות ההסתדרות באולם
ביי יד בחירות.

ת ס ר ■הלוטים בו
שנייה

 כאגודה התארגנו ככר יהלומנים כמאה
 יהלומים כורסת להקים כדי עותומנית

שכרמת-גן. בכורסה שתתחרה שנייה,
 לייד הנבנה בבניין גדול אולם שכרה הקבוצה

בהת נתקלה החדשה הבורסה הקמת הקיימת. הבורסה
החו שניצר, משה הקיימת הבורסה נשיא של נגדותו

השפעתו. מתחום מהיהלומנים חלק תוציא היא כי שש
 המיסים בגלל באה החדשה הבורסה להקמת היוזמה

היהלו על הקיימת, הבורסה הנהלת שמטילה הקשים
הבורסה. בבניין מישרדים ששכרו מנים

ם א ■פרוש ה
ש? פרו

 קיים כאילו התפרסם שבעיתונים כעוד
 לורנץ שלמה אגו״י ח״כ סיעת כין הסבם
 ח״כ־ של בראשותו ההונגרית־רומנית לסיעה

 של סיעתו בי מתברר גרוס, שלמה לשעבר
 סיעת עם משא־ומתן כסיום נמצאת לורנץ
חסי עם המשא-ומתן כמיפלגה. גור חסידי

 כרשימה הראשון המקום את מבטיח גור די
 יהודה לח״כ השני המקום ואת לורנץ לח״ב

אכרהמוכיץ.
 מנחם ח״כ של מעמדו יפגע מההסכם כתוצאה

 פרוש מנחם כי באגודת־ישראל, סבורים בינתיים פרוש.
המת־ על בעיתונים הפירסומים מאחורי העומד הוא

 למיוסיקל הרומנסה את להפוך מבקש גולן
 צורך כנראה יהיה זה ולצור,- ריקודים עם

 בשעתו שהוצג המחזה של קיצוני בעיבוד
״כימות״. כתיאטרון כהצלחה

ח רי ב מי מ בינלאו
ע ק ת ש ץ ה אר ב

 אחרים ביטחון וגורמי ישראל מישטרת
כ הגדולים המבריחים אחד של הצעה דחו

 ומסחר שעונים דולרים, בזיוף גם שעסק עולם
 לרשותם להעמיד ערכיים, גורמים עם כנשק

אלה. כתחומים שלו הידע את
באי־ קטן במיפעל ועובד בארץ עתה הנמצא האיש,

 גבוהים לקצינים מתווכים באמצעות פנה המרכז, זור
שלילית. תשובה קיבל במישטרה,

ל ל ה סו  ייצר בונ
מודרניים רהיטים

כו ״סולל ההסתדרותית הבנייה חכרת
 כמיפ־ שלה הגדולה הנגרייה את הפכה נה״
מודרניים. לרהיטים לביח״ר הקישון, רץ

 הרהיטים, במשווקי ולהתחרות לשוק להיכנס כדי
 למכור מתכוננת בתל־אביב, גדולה חנות החברה פתחה

ב מאשר אחוז 40—30ב־ זול במחיר הרהיטים את בה
מקבילות. חנויות


