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אדצנת־הברית

* מפל ת ה ה היהודי
 ארצות־הברית, נשיא והירהר דיבר מה על

 נשיא שזר, זלמן פני את שקיבל בשער,
ישראל?
 נגע לא והוא — השבוע נתגלה הדבר

ל נגע הוא ישראל. בגבולות המתוח למצב
 יהודים יותר בו שיש במקום המתוח מצב

ניו־יורק. בישראל: מאשר
פר שני היו המגלים ואידי. יהודים

 ו־ איבנס רולנד רבי־ידע: אמריקאיים שנים
בעתונים. מפורסם טור בעלי נובאק, רוברט

 ל־ בקבלת־הפנים במדורם: השניים סיפרו
ב היהודי הציבור מראשי רבים נכחו שזר

 זו הזדמנות ניצל ג׳ונסון הנשיא אמריקה.
מהם. אחדים על לחץ להפעיל כדי

כ השורר הקשה למצב נגעה זו התערבות
 נלסון הנוכחי, המושל ניו־יורק. במדינת
 להיבחר סיכוייו רפובליקאי. הוא רוקפלר,

מאד. קלושים השלישית, בפעם מחדש,
כ להציג רוצה הדמוקראטית המפלגה

 המכהן אוקונור, פראנק את נגדו מועמד
 ניו־יורק. של מועצת־העירייה• כנשיא כעת

 להיבחר מצויינים סיכויים האירי לאוקונור
 מרכזי תפקיד הדמוקראטית למפלגה ולהנחיל

האמריקאית. בזירה זה
ש ג׳ונסון, הנשיא כמובן, מעוניין, בזה

הדמוקראטית. המפלגה ראש גם הוא
אוקו־ של דרכו אולם והשושנים. רוז

מ עומד לפניו בשושנים. סוגה אינה נור
 יהודי: שם נושא הזה המכשול אחד. כשול
רוז. אלכם
 של המקצועית האגודה ראש הוא רוז

המפור ההיטעלנזאכר אותם — הכובענים
ה כובעיו את כשי, לצה״ל, שהעניקו סמים,

 מפלגה של הבוס גם הוא רוז ראשונים.
 של הליברלית המפלגה חשובה: אך קטנה

ניו־יורק.
בוחרים של גוש על שולטת זו מפלגה

 אין יהודים. רובם אלף, 400ו־ 200 בין —
משלהם במועמד לבחור כדי רבים די אלה

 לשון־המאזניים את להוות עשויים הם אך —
 את לקלקל יכולים הם בניו־יורק. בבחירות

מועמד. כל של סיכוייו
 איים הוא אוקוגור. את אוהב אינו רוז
 הוא הדמוקראטית, המפלגה כנציג יוצג שאם
 מועמד בעד להצביע הוראה לבוחריו יתן

 זה המנוח. רוזנבלט הנשיא של בנו משלו,
 ש־ כדי רוז, מקווה כך קולות, די יקבל

 במיקרה הצפוי, המנצח ייבחר. לא אוקונור
רוקפלר. זה:

 למנוע החליט ג׳ונסון כפינה. לחישות
 את שזר לקבלת־פני הזמין לכן זו. שואה
 נשיא־הכבוד דובינסקי, דויד את וגם רוז,
 מלבושי־ עובדי של המקצועית האגודה של

ה דובינסקי ישראל. של ותיק ידיד הנשים,
ה במפלגה רבה השפעה בעל הוא יהודי

ליברלית.
ה את העסיק שזר שזלמן בשעה וכך

 אחת לפינה ג׳ונסון פרש המוזמנים, נכבדים
 יוברם שסגנו, בעוד דובינסקי, עם והתלחש

 עם שניה בפינה והתלחש התייחד האמפריי,
רוז.

עזר. לא זה האחרון. הדיווח לפי

ת חו דנו *דולח א
 הוא והרווקה הבכירה הבת של התפקיד

 כאשר במיוחד משפחה. בכל קשה תפקיד
 במקרה הסובלת ג׳ונסון. הוא המשפחה שם
ה בתו ,22ה־ בת ג׳ונסון לינדה היא זה

ארצות־הברית. נשיא של בכירה
 ואין כמעט לכס־הנשיאות אביה עלה מאז

 על מרות מתלוננת היא פרטיים. חיים לה
 לכל אותה המלווים החשאי השירות אנשי

מקום.
ב את להסדיר מצליחה איננה גם היא

 היתד, מה זמן משך הרומנטיות. עיותיה
 בן־הלוויה האחרונה בשנה לקצין־צי. מאורסת

 (ויוה הקולנוע שחקן הוא שלה הקבוע
 נחשב לא הוא אך האמילטון. ג׳ורג׳ מאריה!)

לנשיא. רצוי כחתן
נשו־ כי תבין שלא מדי נבונה היא לינדה

 לוייט־נאם מגיוס השתמט אשר לג׳ורג׳, איה
הנשיאות. לדמות יוסיפו לא בסיבות־סרק,

ה הבעייה אך חתן. כלי בעיות,
ה אחותה לוטי, היא לינדה של עיקרית

 לינדה מפואר. בטקס החודש שנישאה קטנה
 חברים להן אין לוסי. עם מסתדרת איננה

משותף. עניין מאד מעט להן ויש משותפים
)8 בעמוד (המשך

 ראש־ תפקיד אחרי במעלה, שני תפקיד *
לינסיי. הרפובליקאי בידי הנתון העירייה,
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