
שד סופו

 דפן־אהרון הכניעה
גולדה אח פרגיזה

 מאיר גולדד. עשוייה הקרובים הימים עשרת תוך
 את למסור כדי העבודה, מיפלגת לישכת את לכנס

כהונתה. להמשך בקשר החלטתה
 מהלכת דאגה. שוררת המפא״יי הגוש אנשי בקרב

 של לדרישתו המיפלגה כניעת כי פכרה
 לקיים כן־אהרון יצחק ההסתדרות מזכ״ל

ל היתה במועדן, להסתדרות הבחירות את
 צעד בכו הרואה גולדה, של רוחה מורת

הסבו יש בנו. על כן־אהרץ השארת לקראת
 כי נוספת בפעם לגולדה המוכיחה זו החלטה כי רים

 על אבסולוטי באופן רצונה את לכפות יכולה אינה
לפרוש._ נוספת סיבה לה לתת עלולה מיפלגתה,

יחרים בן־אהרון

הדבש ירח
ניקסון* ריצ׳ארד ע□

 אשיות את המזעזעת ווטרגייט לפרשת
ומסבג

מר השלכות להיות עלולות הנשיאות, מד
מע־ את ומסבנת כארצות־־הכרית המימשל

 השילטון בצמרת ישראל. לנכי חיקות־לבת
 דאגה האחרונים בימים השתררה בישראל

 שהועלתה האפשרות נוכח בחרדה, מלווה
ולמ מתפקידו להתפטר יצטרך ניבסץ כי

אגניו. ספירו הנשיא לסגן הנשיאות את סור
 עתה מבוססים ארצוודהברית עם ישראל יחסי
 ניכסון. ריצ׳ארד עם האישיים היחסים על בעיקרם

 לא רבץ, יצחק השגריר לא וגם הממשלה, מאנשי איש
סגדהנשיא. עם במיוחד קשרים טיפחו
 להצטמצם סמכותו עלולה ניכסון, יתפטר לא אם גם

 על השלכות לה ויהיו שייתכן ניכרת במידה בעתיד
ישראל. עם ארצות־הברית קשרי

 יעשו הקרוב שבעתיד הנמנע מן לא
 באר* היהודי הלובי מצד כמיוחד מאמצים,

 סגן־ עם היחסים את להדק צות-הכרית,
הישראלי. לעניין ולקרבו הנשיא

הפוליטי המס את
 ההסתדרות מזב״ל בי הנמנע מן לא

הפו המס כספי את יחרים בן־אהרון יצחק
 למיפלגת המיועדים ההסתדרות של ליטי

 ה- לגזברות להעבירם שלא יורה העבודה,
 של הבחירות מטה לרשות ויעמידם מיפלגה,
השראתו. לפי שיוקם להסתדרות, המערך
 לקיים החיובית ההחלטה שלמרות היא לכך הסיבה

 בן־אהרון קיבל טרם במועדן, להסתדרות הבחירות את
בפעילות. להתחיל כדי ממיפלגתו כספית תמיכה כל

 בין מאבקים
העבודה צעיר׳

העבו מיפלגת של הצעירה במשמרת קשים מאבקים
 השמינית, לכנסת המועמדים ברשימת המיקום על דה

 פנחס (מנאמני שריד יוסי בין מוחלט לקרע גרמו
הצעירה. המשמרת מזכיר לקט, יחיאל לבין ספיר)

 רק בטוחים מקומות ישוריינו כרשימה
 אחד הצעירה. המשמרת מאנשי לשניים

המח ראש חריש, למיכה מובטח המקומות
 של לקשרי־חוץ לקה

 על- הנתמך המיפלגה,
 אבל המשמרת, ידי

ב לו מתנגדת גולדה
ההחלטות בגלל ר

המש בסניפי שהעביר
מדי דת, כענייני מרת

ופלסטינים. נה
קבו מתארגנת בינתיים

הצעי במשמרת חדשה צה
 את לרשת המתכוננת רה

 הפורשת המשמרת צמרת
עו הקבוצה בראש בקרוב.

 ח״ב של בנו קורן, דני מד
 עתה העושה קורן, יצחק

 הדוקטוראט את בלונדון
הק חברי במדעי־המדינה.

 גיורא הם הנוספים בוצה
 בדאהרון), של (עוזרו רוזן

 גוטמן יחיאל דוד, ראובן
 שר־המיש־ לישכת (ראש
 של (סגנו גורן וצבי פטים)
נה הקבוצה, חריש). מיכה

 התל־ הגוש מתמיכת נית
כו את להקהות כדי אביבי

לקט. של חו

טפסי
המישטרה

מנומסים
יותר
 ה■ של הארצי המטה

ה את בודק מישטרה
 ה■ לשינוי אפשרות

השו במפסים סיגנון
 על-ידי הנשלחים נים

המישטרה.
 את לשנות היא המגמה
 לטפסים הישנים הטפסים
ב — יותר מנומס בסיגנון

פקודה. במקום בקשה, לשון

 נבטים עודר
דייפאן־דוך

חב את שרכשו ״שטרן״, חכרת לבעלי
 יש ל״פאן־לץ״ בי התברר ״פאן*לץ״, רת

עליהם. ידעה עצמה שהיא ממה נכסים יותר
 האומר, סעיף ישנו פאן־לון, של המכירה בהסכם

נכ שהעלימו יתברר הספרים, בדיקת כדי תוך שאם
יד. עליהם לשים שטרן חברת תוכל סים׳

מדוק ובבדיקה האחרונים בשבועות שנערך בבירור
 הנכסים בין גדול פער שיש התברר הספרים, של דקת

 החתימה בזמן עליהם נודע שלא אלה לבין הידועים
המכירה. הסכם על

הסובייטים:
- ה״כל

ישראלי! סובן
 המופץ רישמי סובייטי כמיסמך

 מואשם העולם, ברחבי לאחרונה
 ״אל־אה■ הקהירי העיתץ עורך
 שהוא בכך הייכל, חסנין רם׳/

החמו ההאשמה ישראלי.״ ,,סוכן
 השגרירות מטעם המתפרסמת רה,

 בתשובה באה בלונדון, הסובייטית
 ברית* על חייכל של התקפותיו על

בעיתונו. המועצות
 ונישנות החוזרות ״בהתקפותיו

ל הייכל פועל כרית-המועצות על
 ב■ נאמר הישראלי,״ העניין טובת

פו הוא בי לחלוטין ״ברור מיסמך,
התוק מול הערכי המאבק נגד על

הישראלית.״ פנות

 שטרן קבוצת בין חדשה מחלוקת נוצרה בינתיים
בהס פאן־לון. של הקודם בעלה אברון, אפרים לבין

 שכונת כי אברון, היתנה החברה מניות מכירת כם
 עם יחד לבנות מתכננת שפאן־לון גדולה מגורים

 קריית השם את תישא בירושלים, קרמרמן יוסף ח״כ
 הסבא היה מי ידעו שלי שהנכדים ״כדי אברון,

אברון. כדברי שלהם,״
 אברון, של בנכדיו זעום עניין מגלה שטרן קבוצת

 בחוזה. זה סעיף על לוותר אברון את לשכנע מנסה
 ידרוש יוותר, ואם לוויתור, נטייה מגלה אינו אברון

ביותר. גדול סכום הוויתור תמורת

יפאנית מכונית
בישראלי חדשה

 ״סובארו״ היפאנית שהמכונית אחרי
 הישראלי, כשוק סנסציונית בצורה נקלטה
 בקרוב תצית נוספת יפאנית ומכונית ייתכן

 לוינסון. האחים חכרת ישראל. כבישי את
 ״הונדה׳/ אופנועי את כישראל המשווקת

 עם ממושך מו״מ של סיום כשלבי עומדת
 של בארץ שיווקם כדבר היפאנית החברה

״הונדה״. מכוניות
 בעלות קטנות. מכוניות בייצור מתמחה הונדה

הנח סמ״ק, 1300ל־ סמ״ק 350 שבין בנפח מנועים
יחסית. וכזולות ביותר לאמינות בעולם שבות

 היפאנית שהמכונית סיכוי כל נראה לא בינתיים
 בישראל, תשווק הדאטסן, בעולם, ביותר הפופולארית

לכך. בקשר שנפוצו השמועות כל לפרות

 עוברת תנובה
לרחובות

 מרחב לכל ״תנוכה״ של החלב ייצור
 החלטת בעיקכות לרחובות, יעבור תל־אביב

 גדול חלב מיפעל להקים החכרה הנהלת
 מיליון 200 יהיה ייצורו שכושר כרחובות,

 5,5 יושקעו ושבהקמתו בשנה, חלב ליטר
ל״י. מיליון

 שמחלבת שהסתבר אחרי נפלה כך על ההחלטה
 מתאימה אינה בתל-אביב, פתח־תקווה בדרך תנובה

 לייצור התל־אביבית המחלבה תוסב בעתיד ליעודה. עוד
להר תנובה מתכוונת כך לשם בלבד. חלב מוצרי

הנמ קופת־חולים מיגרש את ולרכוש המיפעל את חיב
למחלבה. בסמוך צא


