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 שר־ לבין רביז יצחק ראש־הממשלה בין היחסים
 שהיו כפי תקינים כה עוד אינם יריב אהרון ההסברה

ידי הם שהשניים למרות יודעי־דבר. טוענים בעבר,
 במועמדותו התומכים מראשי היה ויריב אישיים דים
 לאחרונה ביניהם אירעו הממשלה, לראשות רבין של

ביניהם. היחסים את שהרעו חילוקי־דיעות
 לקבר התנגד יריב בי טוענים השאר, כין

החד בממשלתו שר־ההסברה תפקיד את
 יותר, כביר לתפקיד ושאף רכין של שה

 כפני אולטימטיבית אותו העמיד רכין אולם
 לא או — התפקיד את לקבל :הברירה
בממשלה. להיכלל

ד קי פ המזכ׳״ל ת
כ שינה אבן, אבא לשעבר, שר-החוץ

נו והוא דעתו, את האחרון השבוע מרוצת
 תפקיד את עצמו על ליטול שלא עתה טה

לתפ יוצע אם גם העבודה, מיפלגת מזב״ל
ובלעדי. מוסכם מועמד כתור זה קיד

״בי שמכונה במה להתרכז מבקש שאבן נראה
 רבין, יצחק של ממשלתו על קונסטרוקטיבית״ קורת
 לראשות־ אלטרנטיבי למועמד אותו שיהפוך דבר

 במזכ״ל, היום. בבוא העבודה, מיפלגת מטעם הממשלה
 רבין של ממשלתו את לבקר האפשרות ממנו .תישלל
ובחריפות. בפומבי
 המזכ״ל, בכהונת זרמי מאיר* יזכה הנראה ככל

 הקבוצות איחוד מזכיר לשעבר זרמי, קולות. ברוב
 את להרפות ביכולתו ישיש כמועמד ׳נחשב והקיבוצים,

במיפלגה. הפנימי המתח

ת ש ר ת פ רו טו ל א ח ה
ר ר עו ת ב ת שו

 בתקופת רביו יצחק של ההרצאות־בשכר פרשת
 שוב, להתעורר עשוייה בוושינגטון כשגריר כהונתו
 יוזם הליכוד נגדו. יריביו של העיקרי הנשק ולהיות

ש לסדר־היום, כהצעה בכנסת הפרשה את להעלות
העניין. בפרטי ופומבי כללי דיון תחייב

 כמה־ הכנסת במזכירות ממתינות שעה באותה
 לראש־ עדיין שהופנו זה, בנושא שאילתות וכמה

 הקודם ולשר־החוץ מאיר, גולדה הקודמת, הממשלה
שאיל עד מלהשיב נמנעו וגולדה אכןאבן. אבא

 לענות חייבים יהיו החוק ולפי אלה, תות
 אלון ויגאל בראש-ממשדה, רבץ, עתה עליהן

 על יענה לא עצמו שרבין ברור כשר־החוץ.
 עבורו להוציא יצמיד אלון ויגאל השאלות,

מהאש. הערמונים את

ל דיין אנשי כ
שארו - ס ו ר פ ל

 האישיים מנאמניו במה כי להנחה כניגוד
 יחד ממישרד-הכיטחון יפרשו דיין משה של

 נשארים דיין אנשי כל כי מסתבר עימו,
 כוונה בד להם ואין הקודמות בעמדותיהם

להתפטר.
 שר־הבי־ לישכת צוות לגבי גם אמורים הדברים

 אחרים. תפקידים ובעלי לביא נפתלי הדובר כמו טחון,
שי לבצע יוכל לא פרס, שמעון החדש, שר־הביטחון

כ יתפרש שהדבר מבלי במישרד, פרסונאליים נויים
בדיין. להתגרות ניסיון

לדיין, לויאליות פרם מפגין חוץ שכלפי למרות
כפי בידיו ניתן כאילו — במישרד האווירה עצם הרי

 נו־ בלתי תנאי־עבודה יוצרת בלבד, זמני קדון
עבורו. חים

ח דיין ת פ ה י כ ש לי
^בית״אמריקהי יב

 פרטית לישכד. הניראה, ככל יפתח, דיין משה
 שני כבר שכר זה לצורך בתל־אביב. אמריקה בבית

 קשר לשמור כרצון מוסברת הלישכה פתיחת חדרים.
פרישתו. אחרי גם הציבור, עם

שהמשחרים מעוניין הוא שאין כיוון
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 פוסט הג׳רוזלם עורך תפקיד על מילחמת־ירושה
לוריא. טד העורך־הקודם, של מותו אחרי נפתחה

 התפקיד על העיקריים המתמודדים שני
לשע־ ברפ״י בתמיכתם הידועים שניים הם

ם גישושי□ ״ ד סו
□ למגעי
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 לאחרונה שנעשו סודיים גישושים

 יחסי־מיס■ לקשור העממית, סין מצד
 כי הסברה את הולידו ישראל, עם חד
להפ הסינים מצד ראשון ניסיון זהו

ישראל. עם יחסיהם את שיר
 יחסי-מיסחר קשירת כי הטוענים יש

ל להוביל עשוייה העממית סין עם
המדי שתי כין יותר הדוקים מגעים

 של המשותפת האיבה רקע על נות,
לכרית-המועצות. וסין ישראל

 בן- לאה סגנית-העורך דיין: וכמשה כר,
משת שניהם ראט. ארי המערכת, ומזכיר דור,
 עובד שאינו עורך מינוי למנוע כדי פעולה פים

המערכת.
 להתקפות מחסום הוא היווה לוריא, של בתקופתו

 עתה מפא״י. מנהיגי על אלה שניים של החריפות
 שהבעלות העיתון, על להשתלט השניים מתכננים

 אילי- היהודית, הסוכנות ההסתדרות, בידי נמצאת עליו
 ולו רוטברג סם כמו מארצות־הברית יהודיים הון

 מייסד־העיתון של בנו אגרון, דני בידי וכן בויאר,
המנוח. אגרון גרשון הראשון, ועורכו

ר פיצו״□ ב ח ל
ה צי אלי הקו

ב בעירייה י ב א ־ ל ס
 חיים לחבר־הקואליציה תשלם תל־אביב עיריית

 הפרטית, למכוניתו שנגרם הנזק הוצאות את טסה
 הוועדה ראש הוא טסה באש. והועלתה הוצתה אשר
גח״ל. סיעת מטעם והשכונות ליפו

 והוא מהצתה בתוצאה ניזוקה מכוניתו
 כטענה מהעירייה, הנזק תשלום את תבע

ב מפעילותו כתוצאה הוצתה המכונית כי
עירייה.
 תשלום את אישרה העירייה של הכספים ועדת

קבלות. ׳תמורת המכונית, תיקון

רו ב  - רבין של דו
ת חו לו ש בחוייד ל

 הכין יצחק של העיקרי עוזרו שהיה מי
 הממשלה ראשות על המאבק כתקופת

 מיפ־ דוכר להיותו נוסה בדוכרו, גם ושימש
כשלי לצאת עומד פרי, יורם העבודה, לגת
 שבן כהרחקה, מתפרש הדבר לחו״ל. חות

רבין. אצל בכיר מינוי לפרי ניבאו רכים
 מקופח. לצאת עלול רבץ של אחר בכיר עוזר גם

 מטהו מראשי שהיה שריד, יוסי לח״ב היא הכוונה
 ציפו החדשה הממשלה הקמת עם רבץ. יצחק של
 מאחרי נערכה בינתיים סגן־שר. מישרת יקבל כי

שכתו וניראה זה, מינוי למנוע שנועדה פעולה הקלעים
בממשלה. סגני־השרים כל מינוי מתעכב מכך צאה
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ה של מחלק־הסמים אנשי 20 מתוך 12
 את יפסיקו ת״א, במישטרת המרכזי מדור

 להשתתף בדי שבועות, במה כעוד עבודתם
חודשים. שלושה שיימשך כקורס־השתל׳מות

 של קדחתנית פעילות חודשי הם הקייץ חודשי
 מיש- תיירים, באמצעות המעבירים, הסמים, סוחרי

 יציאתם עם אירופה. ולארצות לארה״ב לוחי־סמים
 של הפעילות מרחב עלול להשתלמות, הבלשים 12 של

מדאיג. באורח להתפשט הסמים סוחרי

ה ר ט ש ד הפי ג נ
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הצפוי, הפיחות על ומתחזקות ההולכות לשמועות
תל־אביב. מישטרת על גם השפעה יש

 סוחרי זבו בהם חודשים מיספר לאחר
 כתל־ לילינבלום רחוב של השחור השוק
לע הצפוני המחוז מטה החליט לשקט, אביב

להח לילינבלום, רחוב על גיחות-פתע רוך
הסוחרים. את ולעצור זר מטבע רים

 תעלה המישטרה של זו שהתנהגותה ספק אין
השחור. הדולר מחיר את

מורי־־הדרד
מחארגו■□

 מיש־ כ׳נגד להתארגן החליטו לתיירים מורי־הדרך
 קול משה השר ניסיונות למרות וזאת רד־התיירות,

אליהם. להתקרבות
 אסיפה הבא בשבוע לקיים עומדים מורי־הדרך

 ביותר חריפות החלטות להצבעה יביאו בה כללית,
מישדד־התיירות. כנגד

 על למישרד־התיירות שהגיעו הידיעות בעיקבות
 ועד* אל קול השר פנה מורי־הדרך, של התארגנותם

 התיירות, בחוק עימו לדון מורי־הדרך, של הפעולה
המשו הוועדה אולם לכנסת. להביא עומד הוא אותו
 ממורי־הדרך תמנע לא כך, לשם שהוקמה תפת

קול. כנגד המתוכננת במילחמתם לפתוח

ם חי ר ת ד ע ל ב פו ה פ
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 מהכפר דרוזיות מישפחות עשרים
 לנקוט עומדות במובלעת, אשר חדר

 שיל־ את לאלץ כדי שונים אמצעים
 לעכור להם לאפשר ישראל טונות
 להיות לא כדי למג׳דל-שאמס, מבפרן

לסוריה. מוחזרות
 הם בי טוענים המישפחות ראשי
 על-ידי להורג מוצאים להיות עלולים

 לקבל ישראל של סירובה ובי הסורים,
 מוות. גזר־דין עבורם, פירושו, אותם

 ה־ כתחילת לעבור ניסו המישפחות
 פונו אך למג׳דל־שאמס, שעבר •טבוע
ל.׳/צה חיילי על-ידי בכוח משם


