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 קשורה אינה במיפלגת־העבודה המתגבשת החזית
 סמוייה בהיערכות אלא אליאב, לובה של הגלוי במאבקו

ספיר. לפינחס מסביב יותר
 לסילוק מאבק להנהיג מוכן אינו ספיר

 ניט■ למען לפעול מוכן הוא אך מאיר, גולדה
 אם אפילו — דיין משה של השפעתו רול

גולדה. של להסתלקותה הדכר יכיא

 הממשלה, בישיבת בחריפות התבטא כבר ספיר
 הפרובוקטיבי נאומו על לחפות גולדה ניסתה כאשר

 ש״זוהי גולדה אמרה כאשר בבית־הפרקליט. דיין של
 ״זאת ואמר: ספיר אותה שיסע הממשלה,״ מדיניות

 בשבת, הגוש בפגישת הממשלה.״ מדיניות ה ת י ה
גולדה־דיין. קו נגד מאוד רבה בחריפות ספיר התבטא

 במרכז התקפתו את ספיר ירכז זה רביעי ביום
 בעל־פה והתורות מיסמך־גלילי נגד העבודה מיפלגית
 מצע את ולבסס כולם, את לבטל וידרוש ובכתב,
 למשא־ שנכנסים פשוט, סיכום על בבחירות המערך

שטחים. להחזרת מירבית נכונות תוך ומתן
 ספיר מובן זה, לניסיון גולדה תתנגד אם

מאיר. גולדה של כהתפטרותה להסתבן
 עצמו על לקבל ספיר מוכן זה כמיקרה

ה להיסוסיו כניגוד ראשות־הממשלה, את
קודמים.
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האחרו כימים הובעה רכה תרעומת
 על ושד־הביטחון, דאש־הממשלה בלפי נים

 את ולקלס ללעג שמים הם שבחצהרותיהם
כארץ. הביטחונית הביקורת מערבת כל

 הצנזורה חוקי כי סבורים דיין ומשה מאיר גולדה
 ובראיו־ פומביות בהופעות מוסרים עליהם, חלים אינם
 קודם שנחשבו והערכות עובדות זרה לעיתונות נות

 ולא ביטחוניים כסודות לכן
בארץ. לפירסום הותרו
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 היה ניתן לא למשל, כך,
 בשעה כי כה, עד לפרסם

 קו את תקפו שהמצרים
באוק 6ה־ בצהרי בר־לב
שהח הכוח כל היה טובר,

 מורכב התעלה במעוזי זיק
הקי אותם חיילים, 600מכ־

מצ חיילים אלף כ־ססז פו
הראשו היתה גולדה ריים.

ב זה במיספר שנקבה נה
 לעיתון שהעניקה ראיון

 שר־הביטחון גם נורבגי.
הצנ בחוקי מתחשב אינו

 שעל בנושאים עוסק זורה,
 בהם לעסוק נאסר אחרים

בפומבי.
 נוצר מכך כתוצאה

 הצנזורה כי הרושם
 כדי למעשה מופעלת
וסיפו סקופים לשמור

 לגולדה פיקנטיים רים
ודיין.
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 הנרי של דרישתו
תי שישראל קיסינג׳ר

 לוועידת-השלום כנס
 קבע, שהוא כמועד

 כענייני להתחשב כלי
״הצ היתה כחירות,

 לסרב שאי־אפשר עה
לה.״

 לאבא הבהיר קיסינג׳ר
 גם למסור אותו וביקש אבן,

 שום יסבול שלא לספיר,
זה. בעניין חוכמות

פיי־ המלך :הסיכה
 הבטיח מסעודיה סל

 שכאשר לקיסינג׳ר
 ועידת-השלום, תיפתח

 על להקל מוכן הוא
 ולהסיר אדצות-הכרית

 את חלקית לפחות
כש עליה. חרם־הנפט

 ניב■ של מישטרו ביל
 ראשון עניין זהו סון,

כמעלה.
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ר אין ס ת! כ קו ת פ ר ה ל
 חדשה רוח־קרב שהפיחו הסיבות אחת
מפי ששמע האימרה היא ספיר כפינחס

ת מנו יו אל

ש שכולות, ומשפחות אלמנות
 האחרונה, כמילחמה נפלו בניהם

הפ הקרובה כשבת י
בתל-אכי: צה

-ישראל
 ,המשפחז כקרב השלום. ־

הצ נגד תרעומת שוררת השצולות
 דיין משה של הניציות הרותיו

 כי המבשרות גולדה הצהרות ונגד
כתחילתה. רק היא המילחמה

 דיין הדחת את התוכעים אל
 זד אלוך-מישנה השכוע הצטרך

 במילחמה, נהרג שכנו שהם, ניק
העיתו אחד למערכת גלוי כמכתב

 את זוניק אלוך־״ישנה תבע נים
שנו כמי שר-הביטהון של הדחתו

ולקוד למחדלים באחריות שא
יופ-הכיפורים. במילחמת כנות

י

ליש בסך ״ניתן :בארה״כ עשירים יהודים
אך־שעל.״ למדיניות כסך ניתן לא אך ראל,

 ישראלית שמדיניות בממשלה לחבריו הסביר ספיר
 מירבית תמיכה לקבל רוצים אם חיונית. היא מתונה

 של קשה בלחץ עכשיו העומדת ארצות־הברית, מיהדות
וגובר. ההולך מחסור־הנפט רקע על שם, דעת־הקהל

ו החייבים ד ח  פ
ם תו ח ל

 של חתימותיהם את השבוע מנעו מפ״ם של פחדיה
 שבעליה השלום, למען העצומה על פוליטיים אישים

).18 עמוד (ראה חתימות יאלף מאה לאסוף מבקשים
 שחברי־ בכך חתימתו את התנה אליאב לובה

 במפ״ם, דיון אחרי הם. אף יחתמו ממפ״ם כנסת
גולדה. את ירגיזו פן מחשש לחתום, שלא שם הוחלט

 אליאב גם חתמו לא זה, סירוב בגלל
 הקואליציה. משורות אהרים וחכרי-כנסת

 פעיל מאיר אכנרי, אורי נתבקשו כך משום
העצו על חתימה על הם גם לוותר ואחרים

 באה שהעצומה הרויטם יתקבל שלא כדי מה,
האופוזיציה. משורות

 ממיפלגת־ אחרים אישים חתומים העצומה על
אי עשרות בצד ומוקד, מרי, ל״ע, המפד״ל, העבודה,

בלתי־מזוהים. שים
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 יוסך שר־העכודה כין פרץ הריך סיבסוך
 בו- דב העבודה ללשכות מנהל לבין אלמוגי

 אך זה, עם זה מדברים אינם השניים בכי.
 כשעת חיוני כבוח־אדס המחסור כבעיות לא

 מפני וביטוח אנשי־מפתח שיחדור חירום,
 כין מחלוקת כגלל מכך, בתוצאה אבטלה.

 לבעיות רב נזק נגרם מישרדו, לעובד השר
כמשק. בוערות

במישרד־העבו־ העובדים מוותיקי הוא כוכבי דב
בתקו מאיר, גולדה על־ידי עוד לתפקידו ונתמנה דה
 היא ■לסיכסוך הסיבה העבודה. כשרת שכיהנה פה

 לישכודהעבודה מנהל את לפטר כוכבי של סירובו
 הרץ אלמוגי, אלמוגי. אנשי עם נמנה שאינו בחיפה,

עמ כי לעצמו להבטיח רוצה בחיפה, העיר לראשות
לשליטתו. נתונה תהיוה זו מפתח דת

 כשר־ד,עבודה יכהן שאלמוגי האפשרות תתאמת אם
מתפ כוכבי של הדחתו צפוייה הבאה, בממשלה גם

זו. פרשה בגלל קידו


