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ה!ו־.׳י ,,העול□ לקוראי
מעמי האחרונות הכלכליות ההתפתחויות

 עיתונות של קיומה עצם את בסכנה דות
חופשית.

 — העיתון בייצור הכרוכות ההוצאות כל
 בצורה עלו ועוד, שכר־עבודה נייר, דפוס,
ה בימים עלה בילבד הנייר מחיר חדה.

האחרו ובשנתיים ,50ל־* בקרוב אחרונים
.300ב-* עלה נות

 ברירה בפני חופשי עיתון מעמיד הדבר
 פגיעה כדי עד שרותיו את לצמצם :אכזרית

 להטיל או קיים, הוא שלמענו התפקיד בעצם
נוסף. עול קוראיו על

מעדי הזה״ ״העולם שקוראי ספק לי אין
 לתפקיד תחליף אין השניה. הדרך את פים

 לו אין אלה. בימים הזה״ ״העולם שממלא
 תפוצתו מילבד קיומו, למימון כלשהו מקור

 והמוכן פעולתו, לחשיבות המודע בציבור
לממנה.

ל נאלצנו שעליה ,16.5ב̂״ המחיר עליית
ל הדרוש המינימום היא השבוע, החליט

 הכל את עשינו המוגדלות. ההוצאות כיסוי
 יותר. גדולה בעלייה הצורך את למנוע כדי
בהבנה. אליה יתייחסו שהקוראים בטוח אני

רי אור■ ס א
 שכעובד־מדינה כיוון כמזכ״ל־מישנה, מתפקידו לפרוש

פוליטית. בפעילות לעסוק רשאי הוא אין
 לא לשעבר רפ״י חטיבת אנשי כי הנמנע מן לא
 דיין משה מטעמם. חדש מזכ״ל־מישנה בחירת יתבעו
 סיימה ההיסטורית רפ״י כי בטענה זה, בכיוון לוחץ

תפקידה. את
דייו  הה׳ מם״אי עם לשעבר

אחדותיהעבודה חטיבת של הניפרד קיומה

ח— 1 11^14 ,״ן,8י י־,—מ /זטעג״ך. ץ1ה
 כמיפלגת־ חדש גוש הקמת של אפשרות
 בין שיתוף־פעולה על מבוסס שיהיה העבודה.
שניהם.

 את תחילה שהזמין דיין, ביוזמת נערכו הפגישות
 דיין גמל השבוע בראשית שעבר. בשבוע לביתו אבן

 הועלו שתחילה בעוד בביתו. אותו לבקר ובא לאבן,
 כנגד פעולה לשתף מבקשים השניים כי ניחושים
 יכולים הם אם ביררו שהם מסתבר רביו, ממשלת

 חילוקי־ למדות משותפת, מדינית נוסחה לידי להגיע
בעבר• ביניהם קיימים שהיו הדיעות

 לדיעות התקרב דיין כי הסתבר •ההפתעה למרבה
 לגבי אלון״ ״תוכנית את פוסל והוא אבן, של היוניות

מדי. בנוקשה המערבית הגדה עתיד
 האפשרות את השניים ביררו השאר כין

 בחירות ייערכו אם מסויימת, שבקונסטלציה
 העבודה ממיפלגת יפרשו שנה, תור חדשות
כ שתצא חדשה, מיפלגת-עבודה ויקימו

לבחירות. עצמאית רשימה

 1*0 ״,דרס ■היה דא
בעבודה מנכ״ל

 חטיבת מטעם העבודה מיפלגת של המישנה מזכ״ל
 עומד נצר, משה (מיל.) אלוף־מישנד, לשעבר, רפ״י

 שר״ שמרכיב לצוות למישרד־הביטחון, להצטרף
נצר ייאלץ כזה במקרה פרם. שמעון החדש הביטחון

את ולהבליט זיסטורית,
 רפ״י את מחדש לאחד דייו חותר למ׳!ןשה

; הר
'לדיין, דרוש זה איחוד במיפלגה. זר

ה  לזיר לשיבה מתכנן שהוא הניסיון לצורך
הפוליטית.

 האנזריקאים מילחמות
בירושלים וערכות

ניב־ ממשלת כקרב הפנימית המילחמה
 שלזינג׳ר־קיסינג׳ר, מילחמת וכעיקר פון,

 בשפל כירושלים, המשך לה למצוא מתחילה
 עמיתיו את לעזרתו מגיים המחנות מן אחד

הישראליים.
 עומד שלזינג׳ר־פרס, שרי־הביטחון, של הציר מול

 עצמו רבץ כאשר קיסינג׳ר־אלון, שרי־החוץ, של הציר
 ביטוי לידי בא הדבר ניכסון. בנשיא במישרין תומך

 בעיתונות מקורביו כאשר מאמריקה, פרס של שובו עם
קיסינג׳ר. בד,שמצת החלו

 הסדר הבא: השלב
■רד! עם

 רבין, יצחק ראש־הממשלה של האחרונות הצהרותיו
 לפיהן בבריטניה, הסוציאליסטי האינטרנציונאל בכנס
 הסכם בהשגת באיזור בהסדר הבא השלב את רואה הוא

קיסינג׳ר. לכוונות בסתירה עומדות מצריים, עם נוסף

 הפסקת־אש א■!
לשרון גוון ב*ן
ה שפורסמו לידיעות יסוד כל אין
 כתלונת הדיון הוקפא כאילו שבוע

 נגד גונן (״גורודיש״) שמואל האלוה
 שני של ביוזמתם שרון אריאל האלון?

ו שיחות למיספר שנפגשו האלופים,
 שיחות ״הפסקת־אש״. על החליטו.

 לא גם וממילא התקיימו, לא כאלה
הסכם. כל הושג
 כל כה עד נערכה לא זאת עם

 כעניין דיון בל התקיים ולא חקירה
 (״מאנדי״) מנחם האלון! בפני התלונה

 של תלונתו את לחקור שהתמנה מרון,
 לא גם כזה שדיון ונראה גורודיש,
מח ראש שהוא שמרון, כיוון יתקיים,

להש עומד כמטב״ל, הדרכה לקת
הצבאי. משירותו הקרוב בעתיד תחרר

 את קיסיבג׳ר הד״ר יחל שכאשר ברור כימעט
ב כנראה שייערך באזור, שלד החדש סיבוב־התיווך

 ממשלת־ישראל על ילחץ הוא השנה, ספטמבר חודש
תחילה. ירדן עם הסדר למצוא

 יחייב ירדן עם שהסדר שברור כיוון
כחירות ועריכת הממשלה התפטרות את

 רכין של הרשמית התחייבותו נובח חדשות,
 המשא־ תחילת את לדחות רבץ מעוניין לבד,
האפשר. ככל ירדן עם ומתן

 דוגירוןי לוחץ סביר
דממעודה המפד״ד

 פיתרץ למצוא כדי לאחרונה הנעשים הניסיונות
 מחדש צירופה את שיבטיח יהודי״, ״מיהו לבעיית

ספיר. של יוזמתו פרי הם לממשלה, המפד״ל של
ב המפד״ל של הכללתה כי לחלוטין ברור כיום
 לא ארוך, לטווח אפשרית בלתי היא רבין ממשלת

להח התנגדותה .בשל אלא יהודי״ ״מיהו בעיית בגלל
 שתהיה בעייה — לירח ושומרון יהודה שיטחי זרת

 שמובטח למרות חודשים. מיספר תוך אקטואלית
 מהממשלה, לפרוש המפד״ל תיאלץ זה רקע על כי

חודשים״. לכמה ״לפחות להחזירה ספיר מבקש
כאופו המפד״ל של הימצאותה : הסיכה

 ברחבי בספים בגיוס לספיר מפריעה זיציה
 בהתרמות קשיים לו וגורמת היהודי, העולם

למפד״ל. המקורבים בחו״ל בעלי־הון אצל

 החוחדוח מחבוו־ם
איש אלף שד
 ליד פרטיזנית התנחלות להקים המנסים הימין חוגי

שיהיה הבא המבצע פרטי את בסודיות מתכננים שכם,

 עד בסב בוד*
 אדוני: שולמית

שסה! ימח
שול השרה־ללא-תיק בין חמורה תקרית

 מסיעת לשעבר שר-הפנים לבין אלוני מית
ה ברגע נמנעה בורג, יוסף הד״ר המפד״ל,

 החלה התקרית ב״סולחה״. והסתיימה אחרון
 היהודי, מהעיתון קטע קיבלה שאלוני אחרי

 האלגמיינע בניו-יורק, האידית בשפה המופיע
 השנה, בפברואר 15ב״ שהתפרסם ז׳ורנאל,
 גולדה בממשלת כשר עדיין כיהן כשבורג
מאיר.

 שהיפנח במיכתב כי טען האידישאי העיתון
 בארצות- האורתודוכסים הרבנים אל בורג

ש כדי להתערב להם קרא הוא הברית,
 גיור של בדרך תיפתר יהודי" ״מיהו בעיית

 שמהווה מהסכנה אותם והזהיר ההלכה, לפי
ש אלוני, שולמית החדשה חברת״הכנסת לדת
 התיבות ראשי את בורג הד״ר צרף שמה ליד

שמה). (ימח ימ״ש
 בבחינת תם הדתיים לגבי אלה ראשי-תיבות

ו יתן ״מי בשפת־הרחוב: שפירושה קללה
תמות".
 בורג, בפני האמריקאי העיתון הוצג כאשר

 הוא אלוני. משולמית פחות לא נדהם הוא
ב ונשבע ידה את לחץ השרה, אל מיהר
 ״חס האלה. כמילים כתב לא מעולם כי פניה

 ״את פעמים. מיספר בורג חזר וחלילה,״
 אומר הייתי לא פעם אף אני אותי, מכירה
כזה." דבר עלייך

 כשר, עוד מכהן אינו כי ששכח בורג,
 בעניו שאילתה לו תגיש כי לאלוני הציע

 כל בפני הפירסום את להכחיש שיוכל כדי זה
הו שאלוני אחרי חוסלה התקרית הכנסת.

 בורג, של בהכחשתו מסתפקת היא כי דיעה
אישי. באופן לה שנאמרה

 לצורך כה. עד שנעשו הניסיונות מכל בהיקפו גדול
 איש 1000 הדתיים ובקיבוצים במושבים מגייסים זה

 חמי■ גם חלק יטדו בו כמיכצע, שיישתתפו
האופוזיציה. מסיעות חברי-בנסת שה-עשר

 אולם ההתנחלות ביצוע מועד נמסר לא למגוייסים
הקריאה. בוא עם מייד לצאת מוכנים להיות להם נאמד

בחירות מילחמת
שינוי - ר״א

 נטושה כלתי־רישמית מילחמת-בחירות
 כצורת ו״שינוי״, ר״צ תנועות כין כעת

לבחי הקוראות בעיתונות, יקרות מודעות
פנימיות. רות

 ביזבוז־כספים על ביקורת נשמעת ר״צ פעילי בין
 — לכנסת בבחירות ר״צ הוצאות על העולה זה,

 שולמית בין הסכם־איחוד קיים כבר שלמעשה מה־גם
 רק בא הנוכחי והמסע רובינשטיין, לאמנון אלוני

זו. מול זה כוח להפגיז כדי

 העם של הלאומיות״ ״הזכויות מהן
 כיצד ץ אותו מייצג מי ץ הפלסטיני

פלסטי מדינה ולהתקיים לקום יכולה
 יובטח איד ♦י ישראל מדינת לצד נית

 ישראלי־ בהסדר המדינה ביטחון
זו פלסטיני

 ארצי ביום־עיון יידונו אלה שאלות
לנושא שיוקדש מרי, תנועת פעילי של

 דו״קיום ן'
פלסטיני - ישראל

 13ה־ הבא, בשבוע בשבת ושיתקיים
 בתל-אביב. כבוקר 10 כשעה ביולי,

 להשת- המבקשים והאוהדים, הכרים
 לת.ד. לפנות מתבקשים בכנס, תן!

תל-אכיב. ,136


