
 - לארה״ב אלוו נסיעת
מדינית מיתקפה לעיכוב

 אלון יגאל ראש-הממשלה סגן של נסיעתו
 ונקבעה מראש תוכננה לא לארצות־הברית

לישר שהניעו אחרי האחרון, ברגע כמעט
מתוכ אמריקאית מיתקפה על ידיעות אל

 מישראל לסחוט המיועדת מאוד, ככדה ננת
מצריים. עם החלקי ההסדר לנכי ויתורים

 ללחוץ מתכודנים האמריקאים אין ידיעות אותן לפי
גור באמצעות לחצים להפעיל אלא ישראל, על ישירות

 אירופאים. מערי גורמים בעזרת ובעיקר עקיפים, מים
 הפעלת את לדחות האמריקאים את לשכנע ינסה אלון

 שרים מספר של האמונה על מבוסם זה נסיון לחציהם.
 מצב את למשוך יהיה ניתן אם כי בממשלה, בכירים

 בחירות שנת שהיא ,1972 לשנת עד הנוכחי הקיפאון
 ארצות־ מצד לחצים עוד יופעלו לא בארצות־הברית,

ישראל. על הברית
 על נעשתה זו לשליחות אלון של בחירתו

 ביקורו כעת המתונות. היוניות דעותיו רקע
ב רוג׳רם ויליאם האמריקאי שר-החוץ של

ש אחרי קשה, כצורה אלון נעלב ישראל,
 פעמים מספר אותו השתיקה מאיר גולדה
דעו את להציג שניסה כעת גסה, כצורה

שלו. תיו
 שלא גולדה על־ידי לו הובטח אלון של צאתו לפני
 בעניינים לשינויים הנוגעות המפד׳׳ל לדרישות להיכנע
בידו. מחזיק שהוא החינוך לתיק הנוגעים

לארץ יחזור רביו יצחק
עתידו לבירור

 לחזור עומד רבין, יצחק בוושינגטון, ישראל שגריר
 כ״חופשת רשמית שיוגדר למה לישראל, הקרובים בימים

 את סופית לקבוע זה ביקור מיועד למעשה מולדת׳׳.
לממ כשר וצירופו כשגריר מתפקידו פרישתו תאריך

סופית. סוכם טרם אבל לו, שהובטח דבר — שלה
 לממשלה רכין •טל צירופו שמועד נראה

 ככירה צבאית אישיות •טל בצירופה קשור
חוד מספר לממשלה יצוד!? רבץ לממשלה.

 עתה, אישיות. אותה של צירופה לפני שים
 נדחה, אישיות אותה של צירופה כשמועד

 לזמן יידחה רכין של מינויו שגם ייתכן
קצר.

 כשגריר כהונתו את יסיים שרב־ן ברור פנים, כל על
הנוכחית. האזרחית השנה תום עד

 את תחזק ישראל
באפריקה התבססותה

 מסיור שהזר אבן, אבא שר־החוץ של הערכתו לפי
 התבססותה את ישראל תחזק אפריקה, בארצות

באפריקה.
 ההתבסמות, למרות הערבה, אותה לפי

ב כישראל לתמיד מדינות אותן יוכלו לא
כאו״ם. הצבעות

 להיות רוצה לנסקי מאיר
פרס שמעון של שכנו

 סינדיקאם של הבום בתואר שהוכתר מי לנסקי, מאיר
המתחו הסערה מן מוטרד אינו בארצות־הברית, הפשע

 לרכוש באפשרות ומתעניין בישראל שהייתו סביב ללת
 הדירה במקום קבוע, באופן להתגורר יוכל בה דירה

אכדית. במלון זמני באורח כעת לרשותו העומדת
 בכית דירה לרכוש רצונו את הכיע לנסקי

כ פרס שמעון שר-התחכורה יתגורר כו
מתענ הוא כרמת־אביב. אופנהיימר רחוב

 פרם, לגיגי השייכת ״אדגר", כחברת יין
 דירה לרכוש באפשרויות השר, של אחיו

או פרס, מתגורר כו בניין כאותו מתאימה
הדירה. את רכש טרם בה עד לם

 יינתנו לעולים דירות
ילדים מרובות למשפחות

 ש■ דירות ישאיל עלייה לקליטת המשרד
 לפתור כדי השיכון, למשרד לעולים נועדו

 ילדים מדוכות משפחות של בעיות־מגורים
צעירים. וזוגות

ו לעלייה הרשות עלי־די נתקבלה כך על ההחלטה
ולממשלה. לסוכנות המשותפת קליטה,

 עומד בראוו מרדכי
הסוכנות מו לפרוש

 קצין שהיה מי כראון, (״מודלה״) מרדכי
 כקרוב לפרוש עשוי כצח״ל, ראשי הינץ•

ב והחלוץ הנוער מחלקת כראש מתפקידו
היהודית. סוכנות
 ובעול הרופפת בבריאותו פרישתו את מנמק בדאון

 תפקידו, במיסגרת בעולם, הרבות נסיעותיו של הכבד
 המשפחה בחיי ופגיעה בריאותי קושי משום בהם שיש
שלו.

בי בשעתו עוררו מורלה, של הרבות נסיעותיו אגב,
 שטענו הסוכנות, ממנהלי כמה בקרב מאוד קשה קורת

לצורך. שלא נעשו אלה מנסיעות כמה כי
 בדאון, של מעמדו לעירעור נוסף גורם

הש בו הציוני, כמיפקד הנועד כישלון הוא
 645,616 מהם איש, 891,966 רק תתפו

בארצות־הכרית.
הסטודנטים של העולמי האירגון מאחורי שעמד בראון,

ה ואת המיפקד את למעשה שקבע הזוג׳ס, היהודיים,
 של בסופו כי בכך מואשם בעיקבותיו, שיבואו בחירות

במיפקד. חלק האירגון נטל לא דבר
 של מקומו את לרשת המועמדים בין

 הסופר-עיתו- את מזכירים בסוכנות בדאון
מ כר-זוהר, (״מיקי״) מיכאל הד״ר נאי,

 ספר את שחיבר ימי דיין, של מקורביו
הראל. איטר של העלילות

 המים במחלקת סיכסור
ת׳׳א בעיריית והמאור

 משותקת תל־אביב, עיריית של והמאור המים מחלקת
לאחרונה.
 משה המהנדס המחלקה, מנהל בין סיכסוך הסיבה:

 גוזני, יהודה במחלקה, שניים מספר האיש לבין דותן,
מים. מפעלי מהנדס התואר את הנושא

ו שבועיים לפני לשיאו הגיע השניים בין הסיכסוך
 עתה תעסוקתם שעיקר המחלקה, עובדי בין לפילוג גרם
היח של נוספת תוצאה הסיכסוך. בנושא ויכוחים הוא
 למשטרה שהוגשה תלונה העובדים: בין המתוחים סים
המחנות. יריבי בין תקיפה על

 לשמירת מיבצע
בכבישים הנקיוו
 עומדת יפה ארץ־ישראל למען המועצה

 על שיפקחו ומתנדבות מתנדבים להפעיל
 הכוונה כישראל. הראשיים הכבישים נקיץ
 ו־ פסולת השלכת שימנע למיכצע היא

הרא כדרכים הנוסעות ממכוניות ליכלוף
הארץ. של שיות

 נק־ בארצות־הברית, ובמיוחד בעולם, רבות במדינות
 כבדים בקנסות דרכים בזיהום הנתפסים נהגים נסים

 פסולת זריקת של עבירה על העונש בישראל ביותר.
 המשטרה אך בלבד, ל״י 20 בסך קנס הוא לכביש

 מובאים רחוקות לעיתים ורק זו תקנה על מקפידה אינה
כבישים. שזיהמו נהגים לדין

 מכוניות מספרי ירשמו המועצה שתפעיל המתנדבים
 התחבורה משרד לכבישים. פסולת הושלכה שמתוכן

 שמספריהם הנהגים כתובות את למועצה לספק הסכים
 הסברה כפעולות נהגים לאותם תיפנה והמועצה יירשמו,

ושיכנוע.

חלבנים—״תנובה״ עימות
בגלל

רווחים
 בין עימות צפוי
 מחלקי לבין תנובה
החלב.

 לקרע הרקע
 - הצדדים כין

 של רצונה הוא
להפ ״תנוכה"

 מרווחיהם חית
 המחלקים, של

 מחיר המקבלים
 ה- עכור שווה

 שהם בקבוקים
 לבתים מביאים

מבי •טהם לזה
לחנויות. אים

טו תנובה הנהלת
מכי עבור כי ענת
לחנו סיטונאית רה
למחל מגיע לא יות
 שהם הסכום קים

היום. מקבלים




