
 אמרי?וה יהודי
המעצמות וארבע

 מנהיגים לבין ישראל נציגי בין מתרחב קרע צפוי
 הסתייגותם : הרקע בארצות־הברית• היהדות של ידועים

 החוץ משרד של הנוקשה העמדה מן אלה מנהיגים של
 הישראלי־ערבי. בסיכסוך המעצמות ארבע התערבות נגד

 ישראל מפגינה כך על־ידי כי נראה, אלה למנהיגים
 כמדינה בדמותה ופוגעת העולמית, בדעת־הקהל זילזול

שוחרת־שלום.
 מאמר פירסום בעיקבות בא הראשון הסנסציוני הקרע

 הנשיאים מועדון נשיא לשעבר קלוצניק, פילים מאת
בפי צידד בו בארצות־הברית, היהודיים האירגונים של

 הצטרף זו לעמדה המעצמות. ארבע בהתערבות רוש
 נחום ד״ר העולמי, היהודי הקונגרס נשיא גם לאחרונה
1 גולדמן.
 היש־ למימסד המקורבים זה, מסוג לאנשים נוסף

השמא בעיקר — אחרים יהודיים חוגים נוקטים ראלי,
 של מדמותה כלפי ביותר ביקורתית עמדה — ליים

ישראל.
 היש• החוץ משרד את מדאיגה זו תופעה

 מלוא על לסמור יובל אם יודע שאינו ראלי,
 לפתוח יצטרך פאשר היהודית, ההשפעה
 המעצמות. ארכע החלטות נגד כמערכה
 לדעת- מכרעת חשיבות תהיה זו במערכה

התייצ וללא הכללית, האמריקאית הקהל
היהו הגורמים של הבלתי-מסוייגת בותם
 על הישראלית ההסברה יד תהיה - דיים

התחתונה.

 בחזית רגיעה
גולדה-דייו

 ראשות• על הפנימי במאבק הזמנית הרגיעה תימשך
מע את לבצר תמשיך מאיר גולדה בישראל. הממשלה

 היא מע״י בצמרת המקובלת שההערכה בעוד מדה׳
מתנופתו. לאבד ימשיך דיין משה להכתרת שהמסע

 מופגנת ידידות של צעדים אפילו צפויים
דיין. משה לעבר מאיר גולדה מצד

 נשאר המנגנוו
גולדה של

ההת החרפת :אחריה לעקוב מאוד שכדאי התפתחות
 והתעשייה המיסחר שר־האוצר, בין הסמוייד, מודדות

ספיר. פינחס מע״י מזכיר לבין שרף, זאב
 את לחזק בדי הכל העושה מאיר, גולדה
 עימות למנוע תנסה שרך, ידידה של מעמדו

 של מקורביו אולם ספיר. לבין כינה ישיר
 כין קרע של אפשרות חוזים הכללי המזכיר

 ״מנגנון בי רם בקול מהרהרים ואך השניים,
 ירש ספיר גולדה. של עדיין הוא המפלגה

שינויים,״ בו הכנים ולא ממנה אותו
 וסם־ר גולדה בין המצב את להחריף ראשון נסיון

 שרף את שהילל בן־גוריון, דויד על־ידי השבוע נעשה
ראש־ממשלה. להיות יכול בהחלט שהוא ואמר

 :לנשיא מיברקו
הביתה לחזור נא
 לארצות־ המדינה נשיא של מסעו על בלתי־ידוע פרט

:אייזנהאור הגנראל של בלווייתו להשתתף כדי הברית,

 כחסיד הידוע — הנשיא קיבל בניו־יורק, בהיותו
 להשתתף מלובביץ הרבי מאת הזמנה — מושבע חב״ד
 ההזמנה, את לקבל נטה הנשיא בחצרו. ליל־ססח בסדר

ארצה. שובו את ולדחות
ב השגרירות לסגל הדבר נודע באשר

גול ירושלים. התערבות ביקשו וושינגטון,
ל ממנו ביקשה לנשיא, מיברק שיגרה דה

 מדוע, אמרה לא היא לליל-החג. ארצה שוב
ש החשש היה התערבותה מאחורי אכל

 מלו* הרבי בצל בחסיד הנשיא של ישיבתו
המדינה. של דמותה את תמעיט בכיץ

 לבין הערביים אירגוני-הטירור כין חמה
ותפ המרחב, לגבולות מחוץ מדינת־ישראל

בחו״ל. יהודיים ובמוסדות כאישים גע
רא מעשיים בצעדים נקטו כבר אלה תנועות נציגי
בישראל. אנשים עם התייעצות תוך שונים,

 לטרפד מנסים
אסקורט״ ״פורד את

 בסיס־הכוה
בצפון אלמוגי של
 הירושה על להתלבש כנראה, יחליט, אלמוגי יוסף

ב מע״י שילטון של 1 מספר באיש חושי, אבא של
 להתרכז מעדיף שהוא הודיע היסס, בתחילה חיפה.

שימלא מי נמצא שלא מכיודן אולם הממשלתי. במישור

 כעיתד לאחרונה שהתפרסמו המודעות
 תור על זכויות למכירה הוצעו כהן נות,

 הניט־ אסקורט״, ה״פורד מכונית לקניית
 לאד הארץ-ישראלית החברה על-ידי ברות

 המיק־ כרוב החכרה, לדעת הן, טומובילים,
פיקטיביות. דים,

 מאחורי כי סבורים, לאוטומובילים א״י חברת מנהלי
כאי רושם ליצור שבכוונתם גורמים מסתתרים המודעות

וה מדי, גבוהה היא אסקורט לפורר הניתנת ההגנה לו
 כדי ממשלתיים, גורמים על זו בצורה ללחוץ רוצים
לג־ קיימות שכביכול ספקולציות, וימנעו יסדירו שאלה
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הערביים והלקוחות הצרפתי הנשק

 כוויית, של השייך של ביקורו בעת שעבר, בשבוע צולמה זו תמונה
 כה רואים פאריס. ליד הצרפתית, הצבאית התעשייה מבסיסי באחד

 כשעל הצרפתי, ההגנה משרד אנשי כחברת ומלוויו, השייך את
 האורחים קל. ונשק מיקלעים פצצות, טילים, מוצגים מולם השולחן

 הוצגו בסופרמרקט. עקרת־בית במו מבוקשם, את לבחור יבלו הערכיים
 תימרוני על לפקד האפשרות ניתנה האורח ולשייך טנקים, גם בפניהם
שריון. יחידת מפקד היה באילו מבשיר-אלחוט, באמצעות הטנקים

האסקורט. מכירת בי
שנק הצעדים אחד

 לאוטומר א״י חב׳ טה
 המים• למניעת כילים

 לתור, בזכויות הר
לב להסכים לא הוא

 ה״אס־ של קונה קשת
 את לרשום קורט״

 שם על המכונית
 נקבע בך לשם אחר.

 האחריות תעודת כי
 בית-החרושת, מטעם
 לגבי רק יפה כוחה

המזמין.

היטלים
למימון
מחקר

תעשייתי
 התאחדות פניית בעיקבות

הי לקביעת בעלי־התעשייר,
 בהם ענפים על זזלנטרי טל

עוב תעשייתי, מחקר דרוש
 ווזמע־ המיסחר במשרד דה

 *ה־ לסיר, הצעת־חוק, שייר,
חו*ה. זה תשלום פוך

 . בענפים מיפעל, כל
יש יוחלט, שעליהם

מ מסויים אחוז לם
יש והכסף הכנסותיו

 המחקר לקידום מש
ענף. כאותו
בתור שהראשון נראה

 אלמוגי נכנם חושי, אחריו שהותיר הריק החלל את
חיפאית. לפעילות ויותר יותר

 לראשי פנימית הודעה העכיר השבוע
 יומיים ייעדר מעתה בי משרד-העכודה,

 ממשרד־ - חמישי-שישי ימי - כשבוע
בחיפה. לפעילות יוקדשו היומיים העבודה.

 כי ביטחון, כל אין :גישתו לשינוי אפשרית סיבה
 כשר־ לכהן ימשיך הבאות, הבחירות שלאחר בהיערכות

בצפון. שלו בסים־הכוח את לבצר לו כדאי לכן העבודה.

 עליו הטקסטיל, ענף יהיה
מח קידום למען יישום ״היטל :שייקרא ההיטל יוטל

 לשנות צורך יהיה ההיטל קביעת לשם תעשייתי״. קי
חובה. תשלומי חירום שעת מתקנות חלק

 הדש מנהל
להינור

 מישמרות־בטהון
באירופה יהודיים

 ולא־ ציוניות — באירופה יהודיות נוער תנועות
 לשמירה מישמרות־ביטחון מארגנות החלו — ציוניות

שלהן. הקהילות מוסדות על
המל• תגלוש שמא הדאגה, אותן דוחפת

הערבי
 החינוך במשרד הערבית המחלקה מנהל

ה המורים שמרבית גדיש, יוסף יוחלף. -
 הראשון, הרגע מן למינויו התנגדו ערכיים

 ליש- מעובדי כאחד הקרוב כעתיד יוחלף
ער לעניינים ראש־הממשלה יועץ של כתו

כיים.


