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 רביו יעשה מה
? בממשלה כשר

 בארצות־ ישראל שגריר על שיוטל התפקיד מה
 בעוד תפקידו את יסיים כאשר רבין, יצחק הברית,
בממשלה? כשר ויתמנה לארץ יחזור מספר, חודשים
ה בפיקודו התגבשו שהדברים במה עד

 עליו יוטל בי נראה בארץ, רבץ שיל אחרון
 ימונה הוא בה. עד קיים היה שלא תפקיד
 של יהיה שתפקידו תיק בלי לשר בנראה

הנחשלות. בשכבות לטיפול מתאם שר
 הריאורגניזציה לקראת מכין שלב הוא זה תפקיד

 הבחירות אחרי לבצע מתסזנים אותה הממשלה, במבנה
 כמו ממשלה משרדי יאוחדו זו תוכנית לפי הבאות.

ל והמוסד ומשרד־העבודה משרד־השיכון משרד־הסעד,
 הנראה כפי שיקרא אחד, ממשלתי למשרד לאומי ביטוח

 זה, משרד בראש סוציאלי. לביטחון המשרד בשם
 מיועד ביותר, החשובים הממשלה ממשרדי אחד שיהיה
אלמוגי. יוסף הנוכחי שר־העבודה הזמן בבוא לעמוד

ולק הריאורגניזציה לקראת מכין כשלב
וב העוני כשכבות הט-פול העמקת ראת
 הגברת על הדגש יושם השוליים, נוער

 המטפלים הממשלה משרדי כין התיאום
 תפקידו יהיה וזה השונות הסעד בבעיות

רבין. יצחק של
יצו רבין שיצחק כוודאי במעט נראה כן

וביטחון. חוץ לענייני השרים לוועדת גם ר!?

 להיפטר מנסים
צדוק מחיים
 כאילו ל״דבר״ השבוע שהודלפו הידיעות

 בראש העומד צדוק, חיים ח"כ מיועד
 מקומו את למלא החוץ־והביטהון, ועדת

 - בוושינגטון כשגריר רבץ יצחק של
 מסע על מצביעות - מיד שהוכחשו ידיעות

להי שמטרתו הקלעים מאחורי המתנהל
 ועדת־החוץ־וה־ ראש כיושב מצדוק פטר

ביטחון.
 הן צדוק ח״ב של המוצהרות היוניות עמדותיו

 יעקב ושר־המשפטים מאיר גולדה של בעיניהם לצנינים
 צדוק את להרחיק כדי דרך מנסים והם שפירא, שמשון

השפעה. מעמדות

? בליגה תומר תקוע
 בחשאי זוכה בארצות־הברית יהודית להגנה הליגה
מישראל. לתמיכה

 באימוני משתתפים ואחרים, סטודנטים ישראלים,
אחרים. ובתפקידים כמדריכים, הליגה

 להיות יבולה היתה לא בזו השתתפות
 השגרירות של האילמת הסכמתה בלעדי

 הכלי הקונפוליה של וביחוד כוואשינגטון
 הנציג של השפעתו שכה בניו-יורק, לית

 מאד. ניכרת תקוע, יוסף באו״מ הישראלי
 וה־ האילמים, התומכים אחד הוא תקוע

ובדאשיה. כליגה הקלעים, מאחורי פעילים
 עתה מטכס זאת, לעומת האמריקאי היהודי המנגנון

 ופעולותיה.. הליגה את לחסל כדי לעשות מה עצה
 משרדי את הליגה אנשי התקיפו ימים עיברה לפני

 אותו והשמידו בניו־יורק, האמריקאי הרבנים אירגון
הגמל. גב את ששבר הקש היתד, זו התקפה כליל.

כקרוב בי מקווים רבים יהודיים מנהיגים ״

הר אחרי בכית-הסוהר, בהנא הרב יושם
שבוע. מדי צובר שהוא רבות כה שעות

 תעמוד גולדה
קשה במצב
 גולדה תעמוד בסקנדינביה הנוכחי במסעה

 לחץ עליה ויופעל - קשה במצב מאיר
ידי מצד דווקא עמדותיה, למיתון מתמיד

ישראל. די
 אירופה, חלקי שאר מכל יותר קיצונית היא סקנדינביה

סי על תוותר ישראל שממשלת מישאלה להבעת ביחס
שלום. ליוזמות ותיענה פוחים

 עצמו על לקבל אחר שר שום רצה לא כך משום
 לנסות כדי בעצמה, לנסיע נאלצה וגולדה זו, שליחות
 הסוציאל־ לעמיתיה הנוקשה עמדתה את ולהצדיק

בצפון. דמוקרטיים

 הוזמן לא איש
בולוניה לוועידת

 ועידה על בשמועות ממש יש כאילו מכחישה רק״ח
 (איטליה), בבולוניה השנה בסוף כביכול, שתיערך

 ה־ והמפלגה הקומוניסטית •,שלום״ ״תנועת בחסות
המצרית. נאצרית

מ זה עניין חרג לא רילנר, מאיר לדברי
 שטוען מי וכל - מופשט רעיון •טל גדר

משקר. פשוט לוועידה, ־•טהוזמן
 הגישושים את גם כנראה, הרג, בישראל הדבר פירסום
זה. בעניין שהיו ד,הססניים

 סרט יפיק גאוו יהורם
משטרה דובר של

 ירושלמי״ ״אני שפרטו גאון, יהורם הזמר
 לצאת והעומד הארץ, ברחבי עתה מוצג

לה מתכוון הבא, כשבוע יחיד כתוכנית
 נכתב שתפריטו בלשי, מתח פרט פיק

 רכ-פקד תל־אביב, משטרת דובר בידי
אריבא. עמום

 נטל עצמו, בזכות וסופר סופר של בנו אריכא,
 כתיבת מלאכת את לסיים כדי מתפקידו ארוכה חיפשה

גויים. כבר להפקתו שהתקציב התסריט,

לקוראים הודעה
ת עקב או על ה ב הגדולות ה

ת כל  ובהוצאות הייצור הוצאו
 השנה במשך המערכת שרותי
אז וחצי, ר נקבע מ מחי הנו ה

 נאלצת הזה" ״העולם של כחי
הלה מינ חל להעלות, ה ה ה מ

ת שבוע, ר א  ל־ הגליון מחי
מה ל״י, .ו80  לשבועונים בדו

ם רי ח א ת שהעלו ה מחירי א
מזמן. הם

ם אנו חי טו ם ב אי  שהקור
סו ח תיי בהבנה. זו לעלייה י
ם מחירי מ ששולמו המינויי

 שינוי, ללא יישארו — ראש
ת לגמר עד פ קו המינויים. ת

הזה״ ..העוד□ מיזהרת

 יפאניות מכוניות
בישראל נוספות

 הענק חברות שתי נכנעו הערבי, החרם למרות
 אירגונים של ללחץ (צאטסון), וניסאן טויוטה היפאניות,

 רכב בשיוזק להתחיל ועומדות בארצות־הברית, יהודיים
בישראל. מתוצרתן
כ הישראלי השוק יוצף קצר זמן תוף

ומש מסחריים (פרטיים, דגמים עשרות
 עד 20כ־ נמוכים שיהיו כמהירים איות),

מקבי אירופאיים דגמים ממחיר אחוז 30
לים.

 התחבורה, משרדי על הרכב יבואני לוחצים בינתיים
 אך זה. יבוא בפני קשיים להערים והתעשייה המסחר
 לבין מהם שניים בין שעבר בשבוע שנערכה פגישה

תו ללא נסתיימה התחבורה, במשרד בכירה אישיות
צאות.

 זולות. יפאניות במכוניות השוק הצפת
מכו של ניכרת עיד לירידת גם תגרום

משומשות. ניות

 לזיהום מתקנים
במכוניות אוויר

מכו רק לארץ לייבא יותר 1.1.72מ־ ההל
 זיהום למניעת מיתקנים הותקנו כהן ניות

בארצות-הכרית. לנדרש כדומה אוויר,
 ל־ מייצאים שאינם יצרנים המייצגים יבואנים, מספר
מנ כאלה, מיתקנים לספק ביכולתג אין כן ועל ארה״ב,

 להחילה לא לפחות או זו, תקנה ביצוע את לדחות סים
תוצרתם. על

זו. לדרישה להענות מגמה מסתמנת

 נגד תביעות
מכוניות יבואני

 יבואני נגד משפטיות תביעות צפויות
 דגמי מכירת על לארץ, ״ב.מ.וו.״ מכוניות

.1971 בדגמי 1970
 1971 שמודל 1800 מדגם ב.מ.וו במכונית המדובר

 (בין ניכרים חיצוניים בשינויים באירופה הופיע שלה
דג נמכרו שבארץ בעוד ),2000 לדגם זהה חזית השאר,

 כ־ ,1970 משנת באירופה המיפעל בעודפי שנותרו מים
.1971 דגמי


