
 :באופק!
סיו עם עימות
 על ויותר יותר תורגש הסינית הנוכחות

רא כשלב ישראל. של המיידיים גבולותיה
ה הפידאיון אירגוני ובקרב בסוריה שון:

פלסטיניים.
גדו־ ואסטרטגית דיפלומטית ממיתקפה חלק זה יהיה

 ברית־ נגד וראשונה בראש המכוונת פקין, של לה
ה התת־יבשת על השתלטות יעדה: ואשר המועצות,
ניטרולה. לפחות או לסואץ, ממיזרח אסיאתית
 כפני סואץ תעלת מסגירת הנהנית פקין,
 ב■ מעוניינת אינה הסובייטי, הצי תנועות
המשות בחסותם כמרחב השלום השכנת

 תתמוך כן על וושינגטון. מוסקבה של פת
 המוצע, לשלום המתנגד ערכי גורם בבל

 חיסול של כיותר הקיצונית כסיסמה תנופך
 נשק אספקת חשוב: כלי ישראל. מדינת

לפלסטינאים.
 בחוף המצומצמת אחיזתה את להגביר תנסה במקביל

 כלכלי סיוע מתן על־ידי בעיקר אפריקה, של המיזרחי
מאסיבי. וטכני
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 רוצה רפאל
הממשלה את לפרק!

 את לפוצץ רפאל!: יצחק של המיידי יעדו
מאיר. גולדה ממשלת
 שהטילה החרם בשל — איש־ים אמנם הם הדחפים

 קיים אך — לחבר־ממשלתה כמועמד ראש־הממשלה עליו
 לרפאל שיאפשר הנכון והמפלגתי המדיני הרקע גם

ו ביצוע, של מתקדמים לשלבים תוכניתו את להוביל
הצלחה. של אולי

 והוא ביטחוני־מדיני, על תהיה לממשלה התנגדותו
 ה־ סיעת שבקרב השלמה ארץ־ישראל חסידי את ירכז

 כי ברור עתה וכבר רוב, מהווים אלה בכנסת. מפד״ל
 אף על אלה, בעניינים הממשלה מדיניות נגד יצביעו

בקואליציה. שותפה מפלגתם היות
 הימנ• של מייקרים יהיו שבתחילה יתכן

 ככנסת, מדיניים בנושאים עות־מהצבעה
הקואלי לפירוק להביא די בכך גם אולם
ציה.

ב ובולטים פעילים אלה דתיים ח״כים יהיו במקביל
מפו החלטות על בהסתמכם לנסיגה, ההתנגדות תנועת
הלאומי. הליכוד בימי המפלגה על־ידי שהתקבלו רשות

תת הממשלה עצמו: רפאל של הערכתו
 חדשות מבחירות מנוס יהיה ולא פרק,
שנה. חצי תוך

ההתחרות
בגיו-וייצמו

 עזר לבין בגין מנחב בין ליחסים לב לשים כדאי
 תל־ במחוז החרות תנועת למוסדות בבחירות וייצמן.
 כשוייצמן השניים, בין הניכור ויותר יותר בולט אביב,

ה פני לשינוי הטוען לגוש בבירור עצמו משייך
והנהגתה. תנועה

 שייך אינו שוב וייצמן כי היא, עובדה
 חדל מאז גח״ל, של מנהיג פורום לשום

 אחד אשר עצמו, בגין זאת קבע שר. להיות
ל עזר יתמנה ״אם כי הסביר ממקורביו

 יהיה שר, או ח״ב להיות מכלי בזה, מוסד
 לא ודולצין דולצין. את גם למנות צורך

אחראי.״ מספיק

 :תה״ל של עצומה
מייד חדשות בחירות

מ בחלק תה״ל, על-ידי המתוכנן מיבצע
הח השלום: תוכנית קבלת נגד מערכתה

 לערוך עצומה על אזרחים של המונית תמה
מייד. חדשות כחירות
 מן מנדט קיבלה לא מאיר גולדה ממשלת הטענה:

ה מן נסיגה המחייב שלום, חוזה על לחתום הבוחר
שטחים.

 משלחת יקובל נאצר
;אמריקאיים יהודים של

קבו ומתארגנת הולכת כארצות-הברית
ה יהודיים, ואנשי-רוח פרופסורים של צה

וב במצרים משותך לסיור לצאת עומדים
המש של ביקורה לקראת המוקדמים הגישושים ירדן.

 ארצות־ יהדות של ליבראליים מחוגים המורכבת לחת,
ביקו לקראת מיכשולים כל יושמו לא כי העלו הברית,

 על־ לשיחות גם יתקבלו שהם לוודאי קרוב וכי זה רם
ובירדן. במצריים רשמיים אישים ידי

 יקבל עצמו מצריים שנשיא הנמנע מן לא
 ינסו ערב כארצות כביקורם המשלחת. את

שו מחנה דעות את להציג המשלחת אנשי
 ארצות־הב■ וביהדות כישראל השלום חרי
ו ישראל כין לשלום הסיכויים לגבי דית

ערב.

 הכלות יבוא גדל
המערבית הגדה מן

 ישראל אזרחי ערביים צעירים בין הנישואין שיעור
בשבו גדל המוחזקים, מהשטחים ערביות צעירות לבין
 המערבית בגדה המוהר מחירי ואף האחרונים, עות

 בחסות השלום שיחות לכך: הישיר הגורם האמירו.
יארינג. גונאר הד״ר

השט תושבי כין במו ישראל, ערביי כין
 ישראל בי ההרגשה גברה המוחזקים, חים

לא ואז שנכבשו, מהשטחים כקרוב תיסוג

מאז ערביים לצעירים אפשרות עוד תהיה
 משרד■ בשטחים. כלות למצוא ישראל רחי

 בעין רואים אינם והמימשל־הצבאי הפנים
 קשיים לאחרונה ומציבים זו תופעה יפה

זה. מסוג נשואין בפני

 יש — ביאפרה לילדי כסה
איננה כבר ביאפרה אבל
 ביאפ־ ילדי להצלת הישראלי הוועד של הבנק בחשבון

הופכין. לה שאין כאבן המונח כסף סכום הצטבר רה
ה כל הועברו כיאפרה, נפילת לפני כזמנו,
 ל■ הציבורי הוועד על-ידי שנאספו תרומות

 לילדי עזרל בהושטת שעסק מןג־דויד־אדום,
 ל• כיאפרה כניעת אחרי אולם ביאפרה.

 לקבל תוקף בכל הניגרים מסרבים ניגרים,
הביאפרים. לעזרת מבחוץ סיוע איזשהו

 את להפנות מטרה לאיזו להחליט הוועד יצטרך עתה
לביאפרה. להישלח הספיקו שלא הכספים

 נמכר מידבר״ ״נאות מלון
ישראליים לבעלים

 בבאר־ נזידבר נאות מלון שבעלי אחרי שנים חמש
 קונים למצוא הנכסים כונס הצליח הרגל, את פשטו שבע

 את לקנות זרים משקיעים לשכנע לתקוזה בניגוד למלון.
 תושבי ישראליים, לאזרחים לבסוף המלון נמכר המלון,

ל״י. 3,460,000 של בסכום באר־שבע,
 כבאר■ ״זוהר״ מלון כעלי הם הקונים

 המלון. ממניות 37>70 בעצמם שרכשו שבע,
לתו חלקים 18ב- נמכרו המניות שארית

 כ• שילם מהם אחד שכל באר-שבע, שבי
הל קיבלו הקונים חלקו. עבור ל״י אלך 52

 מיליון בשלושה של כסך ממשלתית וואה
 בלום במעט השקיעו לא שלמעשה בך ל״י,

שבידם. המניות 379$, עבור מכספם
שב העובדה נוכח במיוחד לטובה נחשבת זו עיסקה

 בונם בידי המלון נוהל בהן האחרונות, השנים שלוש
האח השנה חצי של והמאזן הפסדים היו לא הנכסים,

ל׳׳י. אלף 160כ־ של רווח מראה אף רונה

 ארצות״הברית, נשיא סגן של הנוכחי ביקורו בעת
ה מישמר גם כי הסתבר בקמבודיה, אגניו, ספירו
 בתת־מיקלעי הצטייד ארצות־הברית נשיא של ראש

 אלה היו בזמנו אישי. כנשק ישראל מתוצרת ״עוזי״
 לשעבר, צרפת נשיא של שומרי־הראש ״הגורילות״,

כנשק ה,,עוזי״ את להם שאימצו דה״גול, שארל

 אנשי. גם הככו בעקבותיהם כי הסתבר עתה אישי.
 .ספירו נראה בתמונה הלבן. הבית של הביטחון

 בבואו לו שנערכה הפנים קבלת געת (מימין) אגניו
 י מזויינים שומרי״ראשו, ניצבים משמאל לקמבודיה.
 עובדה, הבליטה בארצות-הברית העיתונות ב״עוזים״.

1•ימישראל.- ״עוזים״ לרכוש החלה שארה״ב כסימן זו,




