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ה גו ד ה ל ר ס  ונר א
אר דיין ש  ביחידות להי
סיסקו עם

דגול* דיין הציע פיסקו, שד הביקור ערב
 שהממשלה כטענה הביקור, את לבטל דה

נת לא עוד כל משא־ומתן לנהל מוכנה אינה
 מאיר גולדה לפאנטומים. דרישתה קבלה
זו. הצעה דחתה

 את סיסקו יזכיר בו עימות, למנוע :דיין של המניע
 לנסיגה רוג׳רס־סיסקו, ביקור בעת דיין, של הבטחתו

התעלה. מן
להי דיין על גולדה אסרה סיכה, מאותה

 הוראה קיים דיין סיסקו. עם כיחידות פגש
 מערכת- אורח היה שפיסקו כשעה וגם זו,

 לרגע אףז עימו דיין נשאר לא — הביטחון
עדים. ללא ביחידות, אחד
 כלל, פיו את דיין פתח לא הכלליות, בשיחות גם

 סיסקו אליו פנה כאשר רק מוחלטת. בשתיקה התעטף
השיב. ישירות, בשאלות פעמיים

ה ד ל ה גו ר ב לוי ה בג
ה אח ת ח ט ב ה
בי בעת המדרגה. לשפל הגיעו רבץ—גולדה יחסי

 שאינה בפירוש גולדה לו הודיעה בארץ, רבץ של קורו
 קודם לו נתנה שהיא ההבטחה את לקיים מתכוננת

בממשלתה. שר לה),־•להפכו מתכחשת אינה ושהיא לכן(
 אכן כין היחסים תוקנו זאת, לעומת

 שנועדו סידורי־עבודה ביניהם ונקבעו ורכין,
ביניהם. אי־ההכנות את לסלק

מ3  ישלוט אביו
ת ג ל פ מ ה ב ד עבו ה

העבו למפלגת להקים המאמצים כל שנכשלו אחרי
 קבוצות- ריבוי בגלל סבירים, במימדים לישכה דה

 הלישכה זה. מנסיון המפלגה ראשי התייאשו הלחץ,
תוכן. מכל ותתרוקן ביותר, מורחבת תהיה

 לקאכינט תעבור המעשית ההשפעה
יוב ושבו הכרים, 11 רק שיכלול מצומצם,

 ,6 ימנו הם מפא״י. ליוצאי מוחלט רוב טח
 יוצאי 2ו־ אחדות-העכודה יוצאי 3 לעומת
רפ״י.

ת רו ל הבחי דיי פ ■דחו סו
הסי בין וההכנות ההתרוצצויות למרות

 הבחירות יתקיימו לא במפד״ל, השונות עות
במועדן. הפנימיות
 בכנס היתה הבחירות מלחמת של הגדולה ההפתעה

בכי כאשר גואלמן, אליעזר המפד׳׳ל מרכז של סיעתו
 בעוד איש, 400כ־ השתתפו סוקולוב בבית שנערך נוס

פחות. להרבה שציפו
 מהקהל גדול שחלק התברר כאשר נפתרה החידה

יוצאי 150 שם היו למשל, כך מאורגנת. בצורה הגיע

ם בעד■ שבי ח  ב
ב׳ נגד ש ח ה ה ע ר פ ה

 שהוא גיברלטר יוסף גואלמן סיעת מרכז שהביא תימן
תימן. לעדת מומחה

 הבחירות, דבר של כסופו וייערכו כמידה
לירות. למיליון מקרוב ההוצאות מוערכים

ט ״ ר ב ד  ה0ו3ז* כו
ל שי ס ה ממלווה ל

 כארצות■ ישראל של הכלכלי הציר
פת כאופן הגיע אדכסנדרוני, שמעה הכרית,

 כגלל להתייעצויות כא הוא לארץ. אומי
להכ פולכרייט ויליאם סנטור של נסיעותיו

 ארוך לזמן מילווה הצעת אישור בסנט שיל
לישראל. דולר פיליץ 300 כסך

ס די ב ש ה ת־ ר ס  ח
,,בצוותא תקים
 וחברת- ההסתדרות את לשלב מאמציו במיסגרת

לתק חברה בן־אהרון יצחק המזכ״ל הקים העובדים,
 החברה, ופוליטית. תרבותית אמנותית, ופעילות שורת

 צוותא, מנהל שהיה מי בידי תנוהל מיגוון, הנקראת
בית-אלפא. קיבוץ איש פיסטנברג, ״פיסקה״

 מיוחד, אולם כתל-אכיב יקים פיסקה
 כאולפן־ וגם כאולם־הצגות גם לשמש שיובל

העוב חכרת רכשה ככר זה לצורך טלוויזיה.
כ החדש אמריקה״ ״בית מרתף את דים

דפנה. רחוב

המפעי נתעים, לעיבוד המבעים מעלי
 הפועלים האלקטרוניים המחשמים את לים

 נגד ממלחמה לפתוח עומדים האזרחי, כשוק
 כצורה כהם מתחרה שהיא על הממשלה,

כלתי-הוגנת.
 חברות רוכשות הפרטיים, המחשבים בעלי לטענת
אסטרונו בסכומים מחשבי-ענק וציבוריות ממשלתיות

 כאשר הרכישה, אחרי כלכלית. הצדקה כל ללא מיים׳
 אותן משכירות הזמן, במרבית משותקים המחשבים

 תחרות במחירי הפרטי לשוק מחשב״ ״זמני חברות
לטע הפרטי. שבשוק המחשבים בבעלי קשה הפוגעים

 אקדמאיים, מוסדות אף כך עושים האחרונים, של נתם
 אותם ומפעילים ממכס, פטורים מחשבים הרוכשים

מסחריות. חברות בשרות בחלקם

 סנאי״ ..עד השען
״ יסינג□ ל אב קל

 אחד לבין תל־אביב משטרת בין ממושך מאבק
 תל־אביב, בצפון לפליטה שנותרו הלילה ממועדוני

 בפשרה. לאחרונה הסתיים קלאב, הקינגס מועדון
 הגיעה שופט, של דעת חוות על שהסתמכה המשטרה
גו אינה כדיסקוטק המקום של הפעלתו כי למסקנה

 ברחוב הרעש וכי השכנים למנוחת המפריע רעש רמת
בו. המכוניות תנועת על־ידי נגרם הסירה יורדי

 רשיון המשטרה אישרה מכך כתוצאה
 להפעלת חודשים שלושה של לתקופה
הפ אין אם ייקכע שכתומם קלאב״, ה״קינגס

 עיריית אישרה בינתיים מיטרד. מהווה עלתו
 לאיזור כולו האיזור הפיכת את תל-אכיב

ותיירות. שעשועים שד פיתוח

שחד אל־עלמה מ

 ״עלמה׳/ המפורסם הילדים מישחק של חדשה גירסה
לאח הוצעה וחיילים, קוביות של מישחק שהוא
 אף העיתון גרמני. סטודנטים עיתון ידי על רונה
נקו של רשת :המישחק ללוח חדשה תבנית הציע
זו גירסה לפי התיכון. המזרח מפת גבי על דות

ישראלי :שחקנים ארבעה במישחק משתתפים
 (למטת). ורוסי מצרי למעלה), (בקצוות ואמריקאי

 ואוניות טנקים במישחק משתתפים עץ חיילי במקום
 לחיות יכול אל-עלמה, החדש המישחק של שמו קרב.

״אל-על״. שם על וגם אל״עלמיין השם על וריאציה


