
כר11 נגד לובנברגבגח׳יד
□אדר נגד
 קרגמן. ישראל הכנסת, של הכספים ועדת יו״ר

 לגבי במסקנות שתדון הוועדה בישיבת להציע עומד
תד שהוועדה בריטניה,—ארץ־ישראל בנק התמוטטות

 תימנע אולם הבנקים, על הפיקוח העמקת את רוש
 משה בנק־ישראל, נגיד של גינוי או ביקורת מכל

 כאדר, יוחנן בוועדה, גח״ל סיעת ראשזנבר.
 סיעתו כי לקרגמן הודיע זו, כעמדה התומך
 ח״ב כזו. פשרנית כהצעה לתמוך משרכת

 ל־ גינוי להציע מתכונן קורפו חיים גח״ל
 גם כפרשה. התנהגותו על ,,כנק־ישראל״,

 של גינוי לתכוע עתידה המפד״ל סיעת
_____________________,,כנק-ישראל״.

 שלמה בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט שופט
 ארץ־ בנק בענייני האחרון השישי ביום דן לובנברג,

 כי השופט אמר דבריו, ׳שאר בין בריטניה.—ישראל
 את לקנות סירובו על בנק־הפועליס הודיע עתה רק

בריטניה.—ארץ־ישראל בנק  נגיד דברי את סותרים השופט דכרי
 כוועדת־הכספים זנכר, משה ,,כנק־ישראל״

 בי אז אמר זנכר שכועיים. לפני הכנסת של
ה על כשלילה השיב ככר ״בנק־הפועלים״

הכנק. את לרכוש הצעה

 - ,,,ל״פו־ד ..מרם!
שעה לפי לא

 תצטרף ירדן
הפאר. למלחטה

 להסכים ממשלת־ישראל את שהניעו הנימוקים אחד
 לה שנמסר מידע הוא ירדן עם משא־ומתן לניהול
 מיל־ התלקחות של שבמיקרה ארצות־הברית, על־ידי
 וכך למילחמה, תצטרף ירח כי לוודאי קרוב חמתית

השלישי. הגבול לאורך גם המילחמה תשתרע
 להעמיד יתכן שלא לישראל הסבירו האמריקאים

 שום תהיה לא שלו בגבול שרק במצב המלך את
 שפותח מי רק כי ישיוכיח דבר — ישראלית נסיגה

אדמותיו. את בחזרה מקבל ישראל נגד במילחמה
ה לדרישת רב תוקף ניתן זה רקע על

 שכו יריחו, מאיזור ישראלית לנסיגה מלך
 כין פרוזדור אלון תוכנית לפי לעכור צריך

וחברון. שכם וכין עבר־הירדן

 להפסיק עמד אלון
בחו״ל ביקורו

 כסכם- ההתנחלות סביב המשכר כשיא
 יפסיק אלון שיגאל האפשרות עלתה טיה
לישראל. ויחזור כחו״ל ביקורו את

 פרם שמעון כי נסתבר כאשר עלתה זו אפשרות
 השומרון בגבול התנחלות מקום לפולשים הבטיח

ליש לספחו מבקשת אלון שתוכנית לאיזור מחוץ
הו טלפוני, בקשר עימו שהיו אלון, מקורבי ראל•
 באופן אלון יחזור זו, הבטחה תבוטל לא שאם דיעו

בממשלה. כך על להאבק כדי ארצה דרמאתי
 הורידה רבין, הוראת על־פי פרם, הבטחת ביטול

הפרק. מן העניין את

שד וע1שיפ מ־בצע
 הטפד״ל לקפלת רפין

לג;ואליציה
 ל־ אישי במיבצע יפתח רבין יצחק ראש־הממשלד.

לקוא המפד״ל לקבלת שיסכימו מפ״ם שדי שיכנוע
ליציה.

 של ח״ב כד עם להיפגש מתכונן רבץ
 ולשכנע להם להשכיר כדי כניפרד, מפ״ם
 עם בקואליציה לשכת יסרבו אם כי אותם,

ה לעלייתו הדרך את בכך יפתחו המפד״ל,
דשילטון. דיין משה של מחודשת

ב-ן התרחקות
וסוסו? סמי

 מסר התרחקות לראשונה התגלתה סבסטיה בפרשת
 שנקראים כפי — המפד״ל של וסוסו״ ״סמי בין יימת
 גילה בן־מאיר בן־מאיר. ויהודה המר זבולון כל בפי

לחברו. בניגוד בגין, למנחם יתרה קירבה
 בן■ של כתיסבולו זאת המסבירים יש
 לקבל למעשה הסכים שהמר אחרי מאיר,

 ה־ הצטרפות של כמיקרה שר שד תפקיד
 בן־ את שישאיר דכר — לממיטדה מפד״ל
נחות. כמעמד מאיר

 ערפה או־ה״פ
ישראל למילווה

 של למילווה ערבות נתנה ארצות־הברית ממשלת
 מקבוצת ממשלת־ישראל שגייסה דולר מיליון 300

אמריקאיים. בנקים
 ארצות־הברית שממשלת אחרי ניתנה הערבות

ה לישראל שהקציבה האשראי את להגדיל סירבה
נו הקצבה במקום דולר. מיליארד 2.1 בסך שנה,
ניכסון הנשיא החליט הסנאט, לאישור הכפופה ספת,

 חדש<ם משרדים
 לנוערבת

הזה׳ ,.העולם
 ,24.7.1974 רביעי, מיום החל

 ״העולם מערכת מישררי עברו
המע כתובת חדשה. לכתובת הזה״

 ״העולם של ההנהלה ומישרדי רכת
 ,3 גורדון רחוב מעתה: היא הזה״

ה מיספרי שונו כמו-כן תל-אביב.
 המיספרים המערכת. של טלפון

 ,243386—7—8 טלפון הם החדשים
תל-אביב. חיוג איזור

המע של תיבת-הדואר כתובת
 ,136 ת.ד. :שינוי ללא נשארת רכת

תל-אביב.

 11 של גבוהה בריבית שהיא להלוואה, ערבות לתת
אחוזים.

 ■? 3מ קראוס שמוליק
□□■ת־הסוהר תוכנית

 ל- חוזר קראום שמוליק הישראלי הזמר
 תוכנית• להפיק בדי הפעם — כית־הסוהר

אסירים. כהשתתפות היה, טלוויזיה
 של פעילותו את מזכירה קראוס של תוכניתו

 ל- שזכה קאש, ג׳והני המפורסם האמריקאי הזמר
 בבית- שהקליט תקליט בעיקבות עולמי פירסום

קודם־לכן. כלוא היה שם סן־קוונטין, הכלא

 שו״ה מ*שמרת
 □□■ת־הפשפט

בחל־אביב המחוז*
 בבית־ה־ תיקים אלפי של הצטברותם בעיקבות

 מישמרת להפעיל מישרד־המישפטים החליט מישפט,
 גם מורכבת ׳תהיה המישמרת שופטים. של שנייה

מנגנון־העזר. מפקידי
ה המישמרת תופעל כחודשיים כעוד

 בתל- המחוזי ככית־המישפט לניסיון, שנייה
 אח■ משלוש יהיו בה העבודה שעות אביב.

כערב. וחצי שכע עד רי־הצהריים
 גם לעבוד נכונות הביעו כבר שופטים מיספר
השנייה. במישמרת

ורו אלוני תנועות עם ל״ע שד האיחוד
רב. כספק ומוטל מהגשמה, רחוק בינשטיין

מתייח בל״ע, השולטים הציוני, העובד ראשי
תנו שתי של האמיתי לכוחן גוברת בספקנות סים
 כעל פרטיות בשיחות עליהן ומדברים אלה, עות

 מנדאטים להן לתת רוצים הם אין קיקיוניות. תופעות
השל על לשמור עימם וגמור ומנוי ל״ע חשבון על
לעצמם. במיפלגה טון

 ערב עד העניין את לדחות כן, על היא, המגמה
ה על הדיבורים מעצם בינתיים ולהפיק הבחירות,

לל״ע. מירבי רווח איחוד

צפוייה
,,ה,׳סינמטק סגירת

הנ על־ידי התל־אביבי, לסינמטק סגירה צפוייה
 סירטי המציג הסינמטק, פעולת כנגד העירייה. הלת

המתלו שכנים של תלונות הוגשו בערבים, איכות
להכ כדי המבקרים. על־ידי הניגרם הרעש על ננים
אי בקבלת צורך היה השכנים, התנגדויות את שיל
הנו הובא כאשר בניין־ערים. מוועדת מסויים שור
 את לסגור רוצה גח״ל סיעת כי התברר לדיון, שא

 ארצי יצחק העירייה ראש שסגן למרות המקום,
בסינמטק. נלהב תומך הוא

 יוזמת נכשלה כניין־ערים כוועדת כדיון
 המערך סיעת חכר של תכסיס כגלל גח״ל,
הסגי למתנגדי קולו את שצירף רז, נחום

הסגירה. נגד אחד קול של רוב ויצר רה

פוליטית פעילות
בח־ים עירית של

התר מחלקת מטעם תרבות״ ״פעולות של במסווה
הלי שבשליטת בת־ים עיריית עורכת העירונית, בות
 התנחלויות לעודד שמטרתה פוליטית פעילות כוד,

 הביאה השאר בין המוחזקים. בשטחים בלתי־חוקיות
 אלון־מזרה״ מ״התנחלות תושב להרצאה בת־ים עיריית

כלל. קיימת שאינה שכם, ליד
 ל• בשאילתה להתעורר עשוייה הכעייה
 מדוע להסביר שיתבקש בכנסת, שר־הפנים

המשמ לעירייה, כספים הקצכת יפסיק לא
הממשלה. נגד פוליטית לפעילות לה שים

 שואה אפו״ה
ת □דכדי

 ,,בנק* נגיד הצעות תתקבלנה אם
 צפוייה האשראי, להגבלות ישראל״

ה חנוק כיום למשק. כלכלית שואה
הממ תקציבי צימצדם על־ידי משק
 תודות דק מעמד מחזיק והוא שלה,

 לאשראי הדרישות הבנקאי. לאשראי
 מיליארד של נזילות לגרעונות גרמו

 משלמים הם עליהם כבנקים, לירות
ל״בנק־יש* 57״/״ של כשיעור ?ןנסות

ה להקטנת יגרמו הנגיד הצעות
הב ללא המשק, לכל הכנקאי אשראי

 ספסרי. ללקוח יצרני מיפעל כין חנה
 פשי־י של שורה תתהיל כי ספק אין

ש כלכליות, והתמוטטויות טות-דגל
 למיתון חודשים מיספר תוך יביאו
.1יאי1( של מהמיתון יותר עוד חריף


