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לארגן נסיון נכשל
לגולדה

בארהייב ביקור
 לארצות־הכרית תצא לא מאיר גולדה

למ השמינית, לכנסת הבחירות מועד לפני
עכו לארגן שנעשו הנואשים המאמצים רות
כזה. סיור רה

 בארצות־ לגולדה ממלכתי ביקור לאירגון גישושים
 אחרי מייד חודשים, מיספר לפני עוד נעשו חברית

 הממשלה בראש לעמוד הסכמתה על הודיעה שגולדה
 בוושינגטון, ישראל שגריר נוספת. כהונה לתקופת

 מיש־ ומנהל סודה איש בעבר שהיה דיניץ, שמחה
 שגולדה האפשרות את לברר ניסה גולדה, של רדה

הבחי לפני כחודש בארצות־הברית נוסף ביקור הערוד
 העשוי דבר ארצות־הברית, נשיא עם תיפגש רות,

 הבחירות ערב שהיה כשם ליוקרתה, מחדש לתרום
 בעיקבות כי לדיניץ הובהר בשעתו השביעית. לכנסת

 כשרה השעה אין ווטרגייט, פרשת של ההסתבכויות
כזה. בביקור כלל לדון

 המדאיגים הסימנים בעיקבות לאחרונה,
 הצפוי השינוי על מארצות-הכרית שהגיעו

 המזרח לגבי ניכסון ממשלת של במדיניותה
 נוכח במיוחד הבחירות, אחרי מייד התיכון,

 כי חששות הועלו הערכים, של הנפט איומי
ההצ בסיכויי לפגוע עלולות אלה ידיעות

בבחירות. המעיד של לחה
הבחי ערב תצא שגולדה האפשרות הועלתה שוב

ותח ניכסון, הנשיא עם תיפגש לארצות־הברית, רות
ומעודדות. מרגיעות הצהרות כשבפיה זור

 הבית־ בחוגי לגשש שניסו הישראלים לנציגים
 לשתי משתמעת שאינה בצורה הובהר זה, בנושא הלבן
בחשבון. כלל עתה בא אינו כזה ביקור כי פנים,

ה כעתיד לעשות מתכוון אינו ניכסון
יותר, עוד הערבים את שירגיז צעד בל קרוב

 נוסף ביקור עריבת הדעת על להעלות ואין
 ביוזמת הדבר קשור לא עוד כל גולדה, של

חדשה. שלום

בתעשיה השינוי*□
־ האויריח

הבח*רות אחר■
 מועצת יושב־ראש בתפקיד החילופים כי נראה
 אחרי עד יידחו האווירית התעשייה של המנהלים

 עורך- של החלפתו כי חוששים המערך ראשי הבחירות.
 חיל־ מפקד הוד, מוטי באלוף פירון מרדכי הדין

 מנכ״ל התפטרות את לגרור העלולה לשעבר, האוויר
 להם לעלות עלולה שווימר, אל האווירית, התעשייה

רבים. בקולות
 הארץ ברחבי האווירית התעשייה לעובדי

 אלן־ 15מ- למעלה רב. אלקטוראלי משקל
לע יבולים משפחותיהם, כני עם העובדים,

 תתעורר אם כנסת, חברי בשני למערך לות
 כעיקכות הממשלה נגד כללי מרי אווירת

המוצעים. החילופים

חכדה חוקרי□
ת אמי בפחק׳

 חבלה ניסיון היה אם לאתר כדי חקירה נפתחה
להסתדרות. המערך של ההצבעה בפתקי מכוון

 רשימת של הפתקים כין כי הסתבר
האו שמלכד רבים הצבעה פתקי היו אמ״ת,

מוד סימנים גם בהם היו המודפסות תיות
שונים. פסים

 מן בחלק רק המופיעים אלה, מעין שסימנים כיוון
 לפסילת עילה להוות יכולים בכולם, ולא הפתקים
 תחילה בכוונה נעשו הם כי חשש הועלה הפתקים,

הפתקים. בהדפסת הקשורים בקרב מישהו על־ידי

 אס תבדוק ,..אמוסט״
ה רמי של ו3ג8מ מ לי

 פנו ישראליים, ביניהם בלונדון, שמאלניים חוגים
 הפועל בינלאומי וולנטרי אירגון — אמנסטי לאירגון

 מישלחת לשלוח בתביעה — פוליטיים אסירים למען
 רשת אסירי של מעצרם תנאי את שתבדוק לישראל
 במיוחד סוריה. למען שפעלה ערבית היהודית הריגול
 ליבנה, רמי של מעצרו בתנאי חקירה לערוך תובעים

לבנבראון. אברהם רק״ח ח״כ של בנו
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הליכוד בישיבת תמיר ושמואל בדר יוחנן הכנסת חברי
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 אחרי יחיד למעצר בשעתו הוכנס רמי
 לו. שהוגש המזון של טיבו על שהתלונן

 ובמשך אחרים אסירים כהסתת הואשם הוא
מוחלט. בבידוד כלוא היה וחצי חודש

 מונבב רבנים □*כטור
מצרפת בשר מ*שלוח

 מתעכבת לישראל מצרפת קפוא בקר בשר אספקת
 לבין בישראל הראשית הרבנות בין סיכסוך בשל

בצרפת. הרבנות
 הקפוא הבקר אספקת מקורות שהצטמצמו אחרי
אס של אפשרות נוצרה ואירלנד, מארגנטינה לישראל

 ישראלית, קניות משלחת מצרפת. קפוא בשר פקת
 שהוא אילין אפרים של בנו אילין, ארנון של בראשותו

להס להגיע הצליחה ישראל, של הבשר מיבואני אחד
 קפוא בשר אספקת בדבר צרפתיים ספקים עם כם

בקר טון 50 בשחיטת כבר החלו הספקים לישראל.

 אליאב דובה
 ברשימת *ורחק

המועמדים
 להעניש מתכוונת מאיר גולדה

הת כשל אליאב לובה ח״ב את
שהש הבוטים והדברים מרדותו

 העבודה מיפלגת כמזכירות מיע
גלילי. מיסמך בגנות

 את תבטא שגולדה ברור במעט
אלי של מהתנהגותו רוחה מורת

 מקומו את להרחיק כתביעה אב
 ככנסת, המעיד מועמדי ברשימת

 בבחירות הוצב בו המקום לעומת
השביעית. לכנסת

 בשנת שהתקיימו בבחירות
 בעשירייה אליאב לובה היה ,1969

המועמדים. כרשימת השלישית

 צורך היה כאשר הראשון, המישלוח לקראת והקפאתו
העיסקה. את לבטל

עו בצרפת הרבנות :לביטול הסיכה
שו כידי תבוצע השחיטה בי כף על מדת

כיש הראשית הרבנות כעוד שלה, חטים
שאי השחיטה בכשרות להכיר מסרבת ראל

כתו ישראליים. שוחטים על-ידי נעשית נה
ב מחסור בעתיד להיווצר עלול מכף צאה

קפוא. כשר אספקת

 עוק פירסומת
בארהייב דיוקזבלר

 מאייר״, גולדווין ״מטרו של ההפצה חכרת
 הסרט של כעולם ההפצה זכויות את שרכשה

 סכום להשקיע החליטה ״קזבלן״, הישראלי
 פירסום כהוצאות דולר וחצי מיליון של

 הוא זה סכום תבל. ברחבי הסרט •טל והפצה
בהפקה. שהושקע מהסכום לערך שלושה פי

 בהצגת תיערך באמריקה הראשונה הסרט בכורת
הולי מכוכבי רבים בהשתתפות בלוס־אנג׳לס, גאלה
 חודש רק תיערך הרשמית שהפרימיירה בעוד בוד,

 עומד גאון, יהורם הסרט, כוכב בניו־יורק. אחר־כך
 במים־ בארצות־הברית חודשים שלושה של לסיור לצאת

לסרט. הפירסומת מסע גרת

 המחלקה תחודש
ב״אל־על״ הראשונה

הרא המחלקה את תחדש אל־מל התעופה חברת
 עונת בתחילת שבוטלה שלה, הנוסעים במטוסי שונה
 דרישה אין כי שגרסה, לדיעה שבניגוד הסתבר הקיץ.
 וממנה, לישראל הנוסעים בין הראשונה המחלקה לתנאי

 רבים, העדיפו הראשונה, המחלקה שבוטלה מרגע הרי
 חברות במטוסי לטוס מארצות־הברית, בטיסות בעיקר
ראשונה. מחלקה בהן שיש אחרות,

 בדי הראשונה המחלקה בוטלה בשעתו
 שהת■ מאחר המטוסים. תפוסת את להגדיל

 כגלל כמצופה, גדולה אינה ממילא פוסה
הח לישראל, התיירות תחזית התגשמות אי

.1ה* המחלקה את לחדש ההנהלה ליטה


