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שמורות) הזכויות <כלתצפית

 דריש תימנע הציונית ההסתדרות של ההדשה החוקה 19!
האמרי הציונית שההסתדרות ארצות״הברית ממשלת מטעם
נהזפנייה זרה. מדינה של כסוכנות עצמה את תרשום קאית

במדינה

 המשרת ומוסד אדם כל המחייב חמור, חוק פי על האמריקאי, המשפטים ממשרד
 נחום של הנמרצת לדרישתו גרמה מיוחדת, ברשימה להרשם זרים אינטרסים

 החוקה הציונית. החוקה את לשנות באמריקה המפלגות כל וציוני גולדמן
הממשלה את לשכנע עשוייה מאומה, משנה אינה שלמעשה אף החדשה,

עצמאי אמריקאי מוסד היא בארצות־הברית הציונית; ההסתדרות כי האמריקאית
זר. פוליטי לארגון כפופה אינה לחלוטין,

משתתפיס איך כקרוב: להתעורר העתידה עדינה שאלה 9
נבון, ויצחק ראש־הממשלה, משרד מנהל קולק, טדי כמו בכירים ממשלה פקידי
לקביעת מובהק מפלגתי מוסד שהוא חברינו, בישיבות הממשלה, ראש מזכיר

מפא״י? של דרכה
שהתבססו נאצים על חומר לפרסם עלול היהודי הקונגרס 9

 פרקליטים 200 לע חומר ס:הראשויני הסעיפים אחד אדנאואר. כמשטר
המערבית. גרמניה של הפדרליים בבתי־הדין העובדים נאציים

כקו הישירות טיסותיה מספר את תקטין ״אל־על" 9
מדרישה כתוצאה יבוא זה צעד לשלוש. בשבוע טיסות מארבע פאריס־לוד,

בכתב. לישראל שהגיעה צרפתית,

מדיון כתוצאה יסתיים. הרכיעית הכנסת של ירח־הדכש 9
לאהדה זכה לא קונסטרוקטיבית אופוזיציה של הקו כי סוכם בו בחרות, פנימי

)4 מעמוד (המשך
 אמר תדאג,״ ״אל כוונתם. מה להבין רצה

 ניכנס, ״לא מדרום־אפריקה. חרות ציר לו
 לתוכנית־המינימום תסכימו לא אתם כי

 זה, כלל להעביר רוצים אנחנו אבל שלנו.
 העקרונית, לכניסתנו דרך תימצא שאם כדי
 הכניסה את למנוע בן־גוריון דויד יוכל לא

אישיים.״ מטעמים
 בן־ארי. פצצת על להגיב מיהרו המפלגות

 מפ״ם, תמיכתם. על הודיעו והדסה הצ״כ
 זמן ביקשו שתקו, והדתיים אחדות־העבודה

 בשום תסכים שלא הודיעה מפא״י להתייעץ.
בהנהלה. חרות עם לשבת מחיר

 שמפא״י אחרי מיד הויתור. סכנת
 לא במצב אנשיה נשארו עמדתה, את גילתה
 אותה הועלתה שנים ארבע לפני כי נעים.

 ברגע רק להסכים. מפא״י נאלצה ואז הצעה,
וד כבר היתד, חרות שכניסת אחרי האחרון,

 הנוכחי, העבודה שר פנה כל, בעיני אית
 שמשון ד״ר חרות ח״ב אל יוספטל, גיורא

לריק. הם הדיבורים כל כי לו גילה יוניצ׳מן,
 זמן כל בהנהלה תשב שחרות נסכים ״לא
 אמר הממשלתית,״ בקואליציה יושבת שאינה
 בזמן מפא״י. מזכירות חבר אז שהיה השר,
 כי משוכנעים היו הועד־הפועל צירי שבל

— יוניצ׳מן כבר ידע להנהלה, תצטרף חרות

גזפמגים וזיו וזוזגןוווווז אבר ״נזבבונורוז,
 הראשון: הסימן בכנסת. הדיונים את חרויוז, סיעת תחריף המפלגה, בוחרי בקרב

כל את הקרובים, המדיניים בדיונים לביג׳י, שיזכיר בגין מנחם של חריפה תגובה
השלישית. מלכות־ישראל כולל הבטחותיו,

 לוודאי, קרוב ככנסת, תעלה כמפ״ם כלתי־מרוצה סיעה 9
 חברי בין מתנהל לכך בקשר משא־ומתן הצכאי. המימשל שאלת את

אחרות. ממפלגות וח״כים הסיעה
תל־ עירית כמועצת להתחולל עשויה שערוריה־זוטא 9

לשחרר בן־גוריון מדויד ביקש העיר, ראש נמיר, שמרדכי כשיתברר אכיב,
האיש, כמזכירו. שישמש כדי חייל מצה״ל עבורו

שנים. כמם של באיתור לצבא .גויס
לארץ שלו החוץ עבודות את ירחיב כונה" ״סולל 9

ת י ב ח ר ת. מ פ ס ו שמו את בונה סולל יחליף בעיות בלי בה לפעול כדי נ
פיקטיבי. בשם

 על המכוסם משפטי חומר יאספו נסים הרב חוגי 9
 ששינוי להוכיח כדי ,1922 משנת הדתיות פקודת־העדות

 ממפא״י, שרים שלושה נסיון חוקי. אינו שר״הדתות של התקנות
הרב. של מוחלט בסירוב נתקל לכך, בקשר הראשון־לציוין עמדתן את לשנות

 הרב שר־הדתות, סגן כין מתיחות שתשתרר לודאי קרוב 9
חושבים רוזנברג של ידידיו׳ ״הצופה". מערכת לכין רוזנברג, ישראל

בעתון. מתאים לפירסום זוכות אינן פעולותיו כי
 הועדה ליושב־־ראש להתמנות עלול לאם יוסף השופט 9

 לודאי קרוב ההצעה, את לאם ידחה אם קרטלים. לעניני המייעצת
אחר. תל־אביבי מחוזי לשופט תוצע שהיא

•וכרית־ ישראל כין ביחסים תושמענה חדשות מנגינות ©
 במוסקבה, החודש יופיע פוירטנוי פרדריק הישראלי שהפסנתרן אחרי המועצות.

בברית־ תערוך סובייטית, להזמנה תיענה הישראליוק שהתזמורת אפשרות יש

 תוסיף שמפלגתם — בגין מנחם ובעקבותיו
הסוכנותית. העוגה ממרכז רחוק לשבת

 רוע את לשנות חרות ראשי ניסו השבוע
 סעיף ותכניסו לעקרון ״תסכימו הגזירה.

 מאנשי מישהו הציע אותו,״ לקבל נוכל שלא
 נישאר ממילא ״ואז מפא״י. לסיעת חרות
להנהלה.״ מחוץ

 הרעיון. מן התלהבו מפא״י מצירי אחדים
להת מיהר פינקום צבי המפא״יי עורך־הדין

 אישורו את לקבל אלמוגי, יוסף עם קשר
ה כניסתה את שתאפשר הפשרה, להצעת

 למעשה אותה תשאיר חרות, של עקרונית
להנהלה. מחוץ

 הסכמתו. את לתת מיהר לא אלמוגי אולם
 ראש־ ביג׳י. אל הבקשה את היפנה הוא

סירב. הממשלה
 ״אנחנו מפא״י: של הצירים אחד הסביר
 תוכנית־ על בקלות תוותר שחרות מפחדים

 אותה להכניס ניאלץ ואז שלה, המינימום
להנהלה.״

הערבי החרם
אחד בכיוון טיסה

1נרחב. סיבוב המועצות

 טען לנו!״ עולה זה כמה לדעת ״אי־אפשר
 הנזק מה נשאל עת מרכזי, כלכלן השבוע
לישראל. הערבי החרם שגורם
נס שדעת־הקהל אחרי גם כי צדק. הוא

 לחתום פרנס אייר החלטת מביטול ערה
 לוטה הכללי הנזק היה על, אל עם הסכם

הטיבות: בערפל.
ש הישיר הנזק את לאמוד אי־אפשר 9
 מייבאה אינה שישראל העובדה בגלל נגרם

לארצות־ערב. ומייצאת
חישוב לעשות יכול אינו אחד אף 9

 מסחר יחסי מלקשור נמנעו חברות כמה
החרם. איום בגלל ישראל עם
 לא חברות כמה לדעת אפשרות אין 9•

מהי התערבות בגלל הסכמים חתימת סיימו
הערביים. משרדי־החרם של רה

ש הפרשה לגלגלים. מתחת מוקש
 בארץ, לתדהמה וגרמה השבוע התעוררה

 אחדים חודשים לפני למדי. ברורה היתר,
 לקנות הצורך על דנו על, אל מומחי ישבו

 הישראלית שהחברה כדי סילוניים, מטוסים
ה האוקינוס מעל בטיסות להתחרות תוכל

אחרות. חברות עם אטלנטי
 יותר, זולה הצעה העלה המומחים אחד

 ״נציע הגדולות. חברות־ד,תעופה בין מקובלת
 מאמריקה נוסעינו את להעביר פרנס לאייר

 חלק נעביר אנחנו במטוסיהם, אירופה עד
על.״ אל במטוסי לארץ מאירופה מנוסעיה,ם
 הדים עורר לפאריס, מיד שד,וברק הרעיון,

 במשא־ להתחיל הציעו הצרפתים חיוביים.
 לחץ בפני שעמדה הצרפתית, החברה ומתן.
 לה תאפשר ההסכם חתימת כי הבינה ערבי,

הס ללוד. שלה הטיסות את בכלל להפסיק
 ״הצרפתים משרד־החוץ: איש השבוע ביר

 הטיסות מספר את בהדרגה להפחית חשבו
 סיפקו לא החוזה שתנאי נראה אך לישראל.
 המוקש את זכרה פרנס אייר כי אותם.״
 את כשביטלה רינו, לגלגלי מתחת שהונח
הח שאילין בעת פרייזר, קייזר עם מסחרה

 גרם במשפט, איים חתום, חוזה בידו זיק
רבים. קשיים המכוניות לחברת

 החדש הסכסוך החרם. כים טכיעה
מש כי רבות. מני אחת בפרשה רק נגע
 הכריזה הפעלתם שעל הערבי, החרם רדי

 תש״ח, מלחמת למחרת כבר הערבית הליגה
 כלכליים דיונים מאות אחרי בחיפוש עסקו

להכשילם. כדי וזרות ישראליות חברות בין
 בכל משרד המקיימת הערבי, החרם רשת

 המשרד מן הוראות והמקבלת ערבית בירה
 שנים 11 לפני עבודתה את התחילה המרכזי,
 אולם מעשית. השפעה חסר קטן, כמשרד
 שליחיו עבודקו. את למד הקטן המשרד
 הערביות הממשלות את הניעו קשרים, פיתחו
 מדיני מכשיר להיות יכול החרם כי להבין
״אנ בביירות: המשרד גילה במעלה. ראשון

 של העיקרית שהמטרה לחשוב נוטים שים
יש מוצרים בעד למנוע היא הערבי החרם

 סחורות ובעד לארצות־ערב, מלהגיע ראליים
 מטרה רק זוהי לישראל. מלהגיע ערביות
 לפניו העמיד הערבי משרד־החרם משנית.

 לתיעוש להפריע יותר: חשובות מטרות שתי
ישראלי.״ יצוא למנוע ישראל,

 מיידיות. היו הערבית ההתארגנות תוצאות
הדיפ הנציגים את גם לעגלתם שרתמו אחרי

 בירור ערכו המערב, בבירות שלהם לומטיים
 באיזה (וגם ישראל עם סוחר מי יסודי
המח קצרו יהודיים) מנהלים ישנם חברה
אנ 43 ביניהן אוניות, 92 גדול: יבול רימים
 אמריקאיות, שמונה סקנדינביות, 13 גליות,

 בים טובעו רוסיות, ושתים הולנדיות, שש
 להיכנס הורשו לא השחורות, רשימותיהם

ערביים. לנמלים
 אב־ אנזריקן האמריקאית הנסיעות חברת

 החברה בישראל. משרדה את סגרה ספרס
 גסטטנר, שיכפול למכונות הגדולה הבריטית

 המסחרית החברה זוית, הרפואות פירמת
 הארץ. את עזבו ,תיאודוסיו קוסט הקפריסאית

ב לסחור סירבה האמריקאית חברת־הטבק
 היו לא לאקי־סטרייק סיגריות ייצרני ארץ.

 לצוותות סחורתם את למכור אפילו מוכנים
ישראליים. לנמלים להגיע שעמדו אוניות של

 במיוחד הרוחות את שהסעירה פרשה
 בי. הבריטית חברת־ד,תעופה החלטת היתד,

 כתבה הממשלה ללוד. קויה את לבטל או.אי.סי.
 לדעת דרשה באנגליה, תעופה לענייני לשר

מני נובעת החברה של האונס נחיתת אם
 הערבי. לחרם מכניעה או כלכליים מוקים

חד־משמעית. מתשובה התחמק הבריטי השר
 היו הנימוקים אם ספק נשאר זאת בכל
 קודם חודשים ארבעה כי כלכליים. באמת

 אייר בשם צרפתית חברת־תעופה מצאה לכן
 נחיתותיה מספר את להגדיל לכדאי פרנס
 שכעבור בכך אירוניה משום זה היה בלוד.
 האנגלים — הפוך המצב יהיה שנים כמה

להפסיק. מתכוננים הצרפתים ללוד, טסים
 של הסתלקותה וקנס. עכודת־פרך

 הנדהם, משרד־החוץ את הפעילה בי.או.איי.סי.
 את אספה־ המשרד של הכלכלית המחלקה

 לעסקן איפשרה בחרם, הקשור החומר כל
 לחקור גרוסמן, מאיר כסוף־השיער, הוותיק

נגדי. חרם של אפשרות
ה בפרלמנט ויכוח שנערך אחרי שבוע
 רובינסון ציר־הלייבור הוכיח בו בריטי,

 החרם לטובת התערב באו״ם תימן נציג כי
בכנסת. ההצעה עלתה הערבי,

 הכנסת ח״כ הציע גרוסמן, מאיר בהשראת
)10 בטנזוד (המשך

1163 הזה העולם


