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 בוועידת אש״ף שיתוף בעיית על להתגבר כדי
המ לה, להתנגד תוכל לא שישראל בצורה ג׳נבה,

 שהוא טכסיס, האמריקאי מישרד־החוץ ראשי ציאו
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 מישלחת תופיע ישראל מול הפיתרון:
 חטיבות שתי יהיו שכה ״מאוחדת״ ירדנית

 עמאן ממשלת מטעם האחת ״נפרדות״,
״!ז. אש מטעם והשנייה
 שממיזרח הניסוח את קיבלה כבר שישראל מאחר

לט תוכל לא ״ירדנית־פלסטינית״, מדינה תשכון לה
 ״המחבלים״, לשיתוף תתנגד אם כזה. הרכב נגד עון

 אותם, מקבל חוסיין המלך שאם האמריקאים יטענו
הצפרדע. את לבלוע ישראל על גם

ת ש ר הים־הצפוו■ פ
 במישרד־מכקר־המדינה מיוחדת חולייה

ש את לחקור כדי התמנתה  ב״חב־ המתרח
 הממשלתית החכרה הלאומית״, הנפט רת

ת שמכרה  כשדות־ לישראל שהיו הזכויות א
בים־הצפוני. שהיתגלו הנפט

 הזה העולם של מיוחדת בחקירה נחשפה השערורייה
אנ לבנק מכרה ממשלת־ישראל כי שהעלתה ),1923(

הנח בשדות־הנפט זכויותיה את אפסי במחיר גלי
בזי שהחזיקה החברה בעולם. לעשירים כיום שבים

 שעבר אלכסנדר, צבי בידי נוהלה אותו, ומכרה כיון
הזכו את שרכש האנגלי בבנק סגניו, עם יחד לעבוד

ישראל. מידי יות

ש מירון ק ב ת מ ר ס  ה
ם מרו׳ חסינות כי

 יושקע המדינה מתקציב ל״י אלף 400ב־ של סכום
 אבא לשעבר, שר־החוץ של ביתו את להתאים כדי

 כמיש- בירושלים, רחביה בשכונת בלפור ברחוב אבן,
לע העדיף רבין רבין. יצחק ראש־הממשלה, של כנו
 לדירת־השרד, ולא שר־החוץ של לדירת־השרד בור

שלטע כיוון מאיר, גולדה ראש־הממשלה את ששימשה
 מושב של ״ריח גולדה של מביתה נודף אשתו נת

 כיוון אבן, של בביתו לבחור היה יכול רבץ זקנים״.
 בעיר דירת־שרד כבר יש אלון, יגאל שלשר־החוץ

העתיקה.
 של בדירת־השרד שהיה הריהוט כל

ה אבן. של הפרטי רכושו היה שר־החוץ,
 לשיפוצים יידרש ל״י, אלת 400 של סכום

ת להכניס רכין ויצחק לאה שביקשו  כבי
מחדש. לריהוטו ובן

 כזה עתק סכום השקעת כי שהושמעה הטענה נוכח
 בה בתקופה לראש־הממשלה, דירת־שרד בשיפוץ

 מתקציבה, לירות וחצי מיליארד לקצץ הממשלה מנסה
 מקורביו טוענים הציבור, עיני את שידקור ביזבוז היא
 ימשיך ממשלת־ישראל שראש ייתכן לא כי רבץ של

לבירה. דירתו את יעתיק ולא בתל־אביב להתגורר
טו הכיזבוז, כדבר להאשמות בתשובה

 אכן שאבא העובדה בי רכין, אנשי ענים
שלתית השרד בדירת להחזיק המשיר  הממ

 והמשיד שר, להיות שחדל אחרי חודשיים
 חשבון על משרתים ארבעה בה להחזיק

____ יותר♦ ורחמ ביזבוז היא המדינה,
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 השיחות את שסיכמו אמריקאים מימשל פקידי

 בארצות־ ביקורו בעת אלון יגאל שר־החוץ שקיים
 להסדרים בדרך העיקרית הנגף אבן כי טענו הברית,
 של תביעתה היא למדינות־ערב, ישראל בין נוספים
נוספת. נסיגה תמורת ממש״ של ל״תמורה ישראל

 ממשלתו מובנה מקורות, אותם לדברי
 כסיני נוספת לנסיגה להסכים רבין יצחק של

 רוב את כשלבים המצרים לידי להחזיר ואח
מצרית הסכמה תמורת האי, חצי של שיטהו
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כעיקכות במבוכה,
הועמד רבץ יצחק ראש-הממשלה
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ד לביטול מאיר דה שהד החירום מינ

 'שהע׳גיק •איה
הכ במיסגרתו אחלונות״, ל״ידיעות

גול של התערבותה גרמה באילו חיש

 במהלך שרון. אריאל לאלון?(מיל.)
הת• בדבר ישירות רבץ נשאל יאיץ

 נם• וטען בפרשה, גולדה של ורבותיה
ת: צו  עורכי נכון:״ אינו זה ״סיפור -

ת הוציאו אחרונות״ ,,ידיעות  כעיקבו
מפרו גולדה של שמה את זו, הכחשה

 השאלה את וניסחו חדדשיח, טוקול
בעיקבות הדבר נעשה כאילו מהדש,

עוד.

ם צפויים צעדי
ם ״ ל א ק ס ם פי ספי נו

 במים־ שעבר בחודש מישרד־האוצר שנקט הצעדים
 הלחצים על להקל שנועדה הריסון״, ״מדיניות גרת
האחרונים. אינם הממשלה, תקציב שעל

 כחודשים מנוס יהיה לא הנראה ככל
כ נוספת, צעדים שורת מנקיטת הקרובים

שלד שכמאזן הפער את לצמצם מטרה  הת
מהציבור. בספים עוד ולספוג המדינה של מים

 יהושע החדש, שר־האוצר כי טוענים האוצר פקידי
 לשר־האד בהשוואד. שחורות״ ״רואה הוא רבינוביץ/

 מתרגש היה לא שספיר בעוד ספיר. פנחס הקודם, צר
המצי את לראות רבינוביץ׳ נוטה דומים, במצבים

 נוכח ״מבוהל״, ממש והוא מפוכחות בעיניים אות
משקי גם האוצר. פקידי לעיניו שמציירים התמונה

 טוענים שר־האוצר עם לאחרונה שנפגשו !זרים עים
 בפי תמיד שהיו האופטימיות לתחזיות בניגוד כי

המצי את בפניהם מלהציג נרתע רבינוביץ׳ אין ספיר,
שהיא. כמו הקשה אות

 על כי כלכליים, מומחים כמה טוענים בינתיים
מבחי במיוחד מעתה, כבר עצמה את להכין ישראל

 של מלאי וצבירת חוץ במטבע הרזרבות צבירת נת
עו הכלל הכלכלי המשבר לקראת חיוניים, מיצרכים

שנה־שנתיים. תוך הצפוי למי
אמ נקיטת תחייב זו מעין תובנית־מנע

 ננקטו טרם שכמוהם דראסטיים צעים
בארץ.

ץ חו ה שרד־ על מ פ  י
ב ר ק ם ב שי הפו

 מישרד• של החדשות היוזמות אחת
 היא אלון, יגאל של לידיו עכר מאז החוץ,
ת הבנת ת לפעילות תוכני  מקיפה הסברתי

בארה״כ. הכושי המיעוט בקרב ישראל מצד
 ביותר האנטי־ישראל״ת האתנית הקבוצה הם הכושים

 צעדים בכל ישראל נקטה לא כה ועד בארצות־הברית
מומ לגייס מישרד־החוץ מנסה עתה בקירבם. לפעילות

 הבעייה זה• בנושא עבודה ותוכניות סקרים שיכינו חים
 לפעילות כספים גיוס תהיה הנראה, ככל העיקרית,

 הגישה את להבטיח כדי מומחים לדעת הדרושה זו,
 ישראל כלפי האמריקאית דעת־הקהל של האוהדת

ארוך. לטווח גם

ארץ־ישראל בנק פרקליט מירון, אליהו עודך־הדץ

ק׳ מאיר ס  עומד דנ
ר חוו ר ל תיי כ

 בשעתו שהוגדר מי לנסקי, מאיר
 האגד הפשע סינדיקט מראשי באחד

 הקרוב כעתיד לחזור עומד ריקאי,
 מישראל שגורש לנסקי, כתייר. לארץ,

 סוכני על־ידי ונחטף 1972 באוקטובר
 מיק־ למצוא שניסה כעת הפ.בי.איי.

 זוכה דרום־אמריקאית, במדינה לט
 שהועלו ההאשמות מכל בחודש לפני
 אי־התייצ־ של ההאשמה בולל נגדו,
מכתב למישפט. כות לידי ששיגר ב
 מה למרות בי לנסקי גילה כארץ, דים

 לבקר מתכוון הוא כישראל, לו שעוללו
״מדי בלעג מכנה שהוא כמה בתייר,

ת הצדיקים״. נ
 שבתקופות לנסקי, של הצעיר אחיו
 לעסקים, שותפו היה בחייו שונות
כישראל. עתה שוהה

 הכנסת, של הכספים לוועדת במיברק פנה בריטניה,
 יוחנן חברי־הכנסת חסינות את להסיר בקשה תוך
מהמערך. אמוראי ועדי מהליכוד בדר

ת רימה מירץ כי טענו השניים  ועדת א
 הבנק, מנב״ל בי ממנה כהסתירו הכספים,

ת מיסמך על חתם כן־ציון, יהושע  נאמנו
שווייציים. כבנקים הבנק פיקדונות לגבי

 הכספים ועדת פרוטוקול את במיברקו מצטט מירץ
 דיווח אומנם הוא כי המאשר שבועות, שלושה מלפני

 ביקש כי ציין ואף כזה מיסמך של קיומו על לוועדה
 שהבנקים כדי המיסמך, על יד לשים מבנק־ישראל

 אותו ויהפכו שנייה חתימה לו יוסיפו לא בשווייץ
לתקף. בכך

 מבקש הוא כי במיברק, הודיע מירון עורך־הדץ
 לדין לתבעם כדי הח״כים של חסינותם הסרת את
דיבה. הוצאת על

ת קוצצו צגו ם ה טי ר ס ה

ש ל גירו ״ ד פ מ ה
שרד מי החינור מ

 ה■ צירוף נגד החזקים הנימוקים אחד
 המפתיע שבוהו המסקנה :לממשלה מפד״ל

הלאו האגף מנהיג המר, זבולון ח״ב של
 משליטתו נובע המיפלגה, של הקיצוני מני

 הממלכתי-דתי, החינוך על רב זמן כמשך
בסגן־שר־החינוך.

 להחזיר שאין הדיעה התגבשה המערך בחוגי
זו. עפדת־מפתח לדתיים

 העמדה, את למסור המציעים יש זאת לעומת
 אבו־חצי־ אהרון לח״כ המפד״ל, שיבת של במיקרה

יותר. מתץ להיות המבטיח העדות, איש רא,

ת לו די ת״ שישי ב אב
 האיסור לתוקפו נכנם האחרון השישי מיום החל
 בערבי סרטים הקרנת על תל־אביב עיריית שהטילה

 כביכול, מועדונים, במיסגרת מילבד בבתי־קולנוע, שבת
טובים. לסרטים

 הסרטים הקרנות נפסקו מכך בתוצאה
 כ״דרייב■ ובן כעיר הקולנוע מכתי כבמה
 מיגרשי שליד למכוניות בית־הקולנוע אין״,
המיזרח. יריד

 של המפורשת להצהרתו בניגוד הוטל זה איסור
 לא כי לתפקידו, כניסתו עם להט, שלמה ראש־העיר

 נציג בידי הופעל האיסור זה. בנושא לדתיים ייכנע
כתו ארצי. יצחק עו״ד בעירייה, העצמאיים הליברלים

 הממלכתי שבמישור שבעוד אבסורד, נוצר מכך צאה
המוני במישור הרי הדתית, בכפייה הל״ע נילחמים
לה. להכנע הראשונים הם ציפאלי


