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 בארצות־ רבץ, יצחק ראש־חממשלח, של למסעו
 קביעת לגבי מכריעות השלכות לחיות עשויות חברית,

 החושש רבין, בישראל. הבאות הבחירות מועד
 מבקש הבוחר, בפני הראשונה הגלוייה מההתייצבות

 על־ידי כראש־ממשלה כהונתו המשך את להבטיח
 ביותר. לו הנוח במועד הבחירות עריכת

 רבץ יגיע הנוכחי, ממסעו בתוצאה אם,
 מהפעלת יימנעו שהאמריקאים למסקנה

 וטריטוריאליים מדיניים לוויתורים לחצים
 לנשיאות הבחירות לתום עד מהותיים,

 להקדמת לפעול עשוי הוא בארצות־הכרית,
כישראל. הבחירות עריכת
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 רבין יצחק יזכה שלה החמה קבלת־הפנים למרות
 מהערים אחת בכל היהודיות הקהילות מצד

 הסתייגויות קיימות יבקר, שבהן האמריקאיות
 יהודי של הפוליטית המנהיגות בקרב וחשדנות

 זה. מביקור ארצות־הברית
 משתייכים שרובם האמריקאית, היהדות מנהיגי

 את זוכרים עדייו הדמוקרטית, במיפלגה תומכים או
 בבחירתו כשגריר, כהונתו בעת רביו, של תמיכתו

 הם עתה כנשיא. הרפובליקאי ניכסון ריצ׳ארד של
 ישתכנע פורד עם רביו של בפגישותיו כי חוששים,

 עשוי כנשיא פורד של כהונתו המשך כי רבץ
גלויה לתמיכה שוב ויפעל ישראל, לתועלת להיות

 לריהוט והפריטים הדירות רכישת פרשת
 בחוגי כנפיים לה עשתה השגריר דירת
 נגד טענות והושמעו ניו־יורק, יהודי

 בתקופה רישמי, נציג מצד בספים ביזבוז
 מצבה על השבם־והערב להם מספרים שכה

מדינת-ישראל. של החמור הכספי
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 הזמו הגיע — דולרים תמורת לסגת ״מספיק
 (מיל.) האלוף אמר שלום:׳׳ תמורת לסגת

 ראש־הממשלה, של יועצו שרון, אריאל
 בבית כשבועיים לפני שנערכה כארוחה
 והתבטאות בישראל, האמריקאי השגריר

 לארצות־ בברטים־הנסיעה לו עלתה זו
 ראש־הממשלה. של כפמלייה הברית

 בצינורות האמריקאים, רמזו זו הערה לפני עוד
 אריק כי למישרד־החוץ, •וכך עצמו, לרבין ישירים,

 המדיניים בדיונים בלתי־רצויה אישיות להיות עשוי
 שלטענתם, כיוץ, לרבץ. פורד הנשיא בץ שיתנהלו

 עלול נוסף, הסדר לקראת בהתקדמות מעוניינים הם
 התבטאותו אלה. בדיונים מפריע גורם להוות אריק

גרמה רביו, גם נכח שבה בסעודה, אריק של
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 בשם יותר המוכר גור־אריה, זאב
 סובן־הריגול שהיה מי לוץ, וולפגאנג
 שפעל כיותר המפורסם הישראלי
 בכלא ישב נשפט, שנתפס, במצריים,

 לעזוב עלול ,1968כ־ ושוחרר המצרי
 המרגל גור־אריה, הארץ. את

 כה עד שפירסם היחידי הישראלי
 חוות־ ניהל כספר, עלילותיו את

 בה עד והירצה גנות כמושב סוסים
 מעלליו. על בארץ פעם 700מ־ למעלה

 ביתו את להשכיר החליט לאחרונה
 כדי ללוס־אנג׳לם, ולנסוע שבמושב

 שם. להשתקע אפשרות לבדוק
 שנתיים. לפני נפטרה לוץ של אשתו

 לאחרונה באוקלהומה. לומד כנו
כארץ. הסוס״ לו ״נגמר בי התוודה
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 אדן, (״ברן״) אברהם אלוף של רעייתו אדן, מרים

 זכתה בוושינגטון, ישראל בשגרירות נספח־צה״ל
 דיפלומטי: במעמד היא גם

 על־ידי מונתה במקצועה, אופנאית מרים,
 לענייני־נשים כנספחת מישרד־החוץ

 בוושינגטון. כשגרירות־ישראל
 מעובדי כמה בקרב תרעומת עורר זה מינוי

 בין הפלמ״חית הידידות כי הטוענים מישרד־החוץ,
למינוי. הגורמים אחד היתד, לברן, אלון יגאל שר־החוץ
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 שכיהן מי חסיד, גדעון החיפאי סוחר־העצים
 ושהתפרסם פרקליט־המדינה, כסגן בעבר

 כמנהל־המבם־והבלו מאבקו רקע על השבוע
 עיטור לקבלת כמועמד מומלץ פלד, דויד

העוז.
 פלד לד,אשמת הישירים הגורמים בין שהיה חסיד,

 יקבל לא לגביו, החקירה ובפתיחת שוחד בקבלת
 מיבצע עבור — לו יוענק זה אם — עיטור־העוז את
 במילחמת לתעלת־סואץ ממערב פועלו עבור אלא זה,

 גיוס חייב שאינו שחסיד, מסתבר יום־הכיפורים.
 ראשונה שחצתה ליחידה הצטרף בריאותו, מצב בשל

 מעשי־מופת, וביצע תושיה גילה התעלה, את
 ברשימה נכלל הוא אש. תחת פצועים בחילוץ בעיקר

עבור עיטורים לקבלת המומלצים של השלישית
יום־ד,כיפורים. במילחמת מעשיהם

עה □11■ בן־עמ■ ״תנו
ת ד צ ה ד׳ ל מדינז ה

 יוזם בן־עמ״י, עובד לשעבר, נתניה ראש־עיריית
 הסיסמה: תחת על־מיפלגתית, חדשה, תנועה הקמת
 המדינה. להצלת תנועה

 אישים בתנועה לאגד מבקש כן־עמ״י
 שונות מיפלגות וחברי כלתי־מיפלגתיים

 לחץ ומכשיר בתנועת־מחאה שישמשו
הממשלה. על

ידץ. יגאל לפרופסור הוצעה התנועה ראשות

 רפובליקאי. נשיא בבחירת עקיפה או
 בזה לניסיון סימנים יתגלו אומנם אם

 כהתנגדות להיתקל עלול הוא רכין, מצד
 אירגון־הנשיאים מצד כעיקר נמרצת,
 דמוקרטי, הוא ביום שכהרבכו היהודי,
כעבר. מאי־פעם יותר ושמאלני ליברלי

 רצוי כי לרבץ, במפורש יאמרו שהאמריקאים לכך
עימו. ייסע לא שאריק
 לתרץ כדי כלבנון, המצב את ניצל רבין

 כארץ, אריק את משאיר הוא באילו
 החמרת של במיקרה ולייעץ לפתור על־מנת

זו. כזירה המצב
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 המימון כהוצאות הקשורה פרשה

 באו״ם, ישראל שגריר של לדירותיו
 חוגים מסעירה כניו־יורק, הרצוג, חיים

 לרכילות נושא משמשת בניו־יורק, יהודיים
 להתפתח ועלולה מישרד־החוץ כהוגי

 לאומית. שערורייה של למימדים
 הרצוג חיים (מיל.) אלוף מונה כאשר כי מסתבר

 החלטית, הודיע הוא באדם, ישראל כראש־מישלחת
 התגורר שבה בדירה להתגורר מוכן אינו כי

 ערכו ואשתו הוא תקוע. יוסף בתפקיד, קודמו
 חשבון על מתאימה דירה למציאת מסעי־סיור

 בשדירה מפוארת בדירה לבסוף ובחרו מישרד־החוץ,
 והחלו נשכרה שהדירה אחרי במנהאטן. הראשונה

 מגוריה לצורכי שיפוצים, ולערוך קירות בה להרוס
 לארצות־הברית הובאה הרצוג, מישפחת של

 בן־ארצי, אפריים של אשתו גד, דורה האדריכלית
 שהדירה הסתבר ביקורה בעת לשעבר. על אל־ מנכ״ל

 הרצוג. מישפחת של לצרכיה מתאימה אינה
 זו השגריר. למגורי חדשה דירה נבחרה לבסוף
 ודמי סנטראל־פארק, ליד החמישית, בשדרה נמצאת

 לחודש. דולר לאלפיים מגיעים שלה השכירות
 החוזה הפרת את לממן מישרד־החוץ נאלץ בינתיים

 הדירה נרכשה. שכבר הקודמת, הדירה בעל עם
 חשבון על עצומים ובסכומים בפאר רוהטה החדשה

הישראלי. משלם־המיסים
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 באדר, יוחנן הליכוד ח״כ של הפרטיזנית הצעתו
 ועדת־הכספים את מחדש לכנס שעבר, השבוע בסוף

 למתן שר־ד,תחבורה בבקשת לדיון הכנסת של
 ברוב־קולות, שנפלה הצעה — לאגד מימון־ביניים

 הפגנת־ אלא היתד, לא — סיעתו חברי של כולל
 לנדאו. חיים ח״כ מיפלגתו, חבר כלפי שכוונה מחאה

 חרות, שמנהיג על נעלב 75ה־ כן באדר
 בחו״ל, למגביחרחירום שייצא בגין, מנחם

 את ראשון כממלא־מקום אחריו השאיר
 באדר החליט זה רקע על אותו. ולא לנדאו
 הוכיח לנדאו .60ה־ בן כלנדאו למרוד

 הליכוד נציגי בבל המוחלטת שליטתו את
 בולם את שחייב בכך בוועדת־הבספים,

באדר. של הצעתו נגד להצביע
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 ודוברים, יועצים עוזרים, מגיים החל אלמוגי יוסף
 היהודית. בסוכנות לישכתו את יאיישו אשר

 מחיפה עימו לקחת שלא החליט אלמוגי
 באשר לעיר, הביא שאותם היועצים את

 אחרים. למצוא אלא בראש־העירייה, נבחר
 ועוזר בכיר עיתונאי נמצאים שלו המועמדים בין

הכלכליים. השרים אחד של אישי

 ספינת עם להפליג מתכונן נתן אייבי ספן־השלום
 האחרון מיבצע־השלום אחרי ללבנון. שלו השלום

 אייבי מתכנן לתעלה, הפליג שבו ביום־הכיפורים, שלו
 מתכוון הוא אותן מיטען־תרופות, עם ללבנון להגיע
 בקרבות. שנפגעו לתושבים לחלק

 לא אם גם ללבנון להיכנס ינסה אייכי
 רכש המיכצע ולצורך כניסה, לו יתירו

 הלבנונים כידי ישאיר שאותה ספינת־מירוץ
 מכספו, שיקנה כתרופות, מלאה כשהיא
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של האוטובוסים השבתת תימשך אם
 למשבר־ פיתרון יימצא ולא ״אגד״

 עשוי הקרובה, לשכת עד התחבורה
הזדהות להביע קואופרטיב,,דן״

מקורית. :צורה
 הועלתה ״ח״ מזכירות חברי כקרב

״א שכיתת  ״אגד״ שכיתת עם הזדהות
 קווי־האוטובוסים בל הפעלת

הצעד השבת. ביום זל־אכיב
 להזדהות הציעה
הפי על־ידי
 הצעד השבת. כיום תל־אכיב באיזור

 חברי של פעילותם נגד למחות נועד
 בוועדת* ואגודת־ישראל המפד״ל
 למשבר, שגרמו הכנסת, של הכספים
 לפתור הניסיונות כל את ושמנעו

 סחיטה שזוהי מאמינים הנהגים אותו.
כשבת, הנסיעות רקע על נגדם, דתית


