
ת־ ע מושב■□ ה תנו
 שבעשור לאצ״ג, בשלישית הפרם הענקת
 כעלי שירים ככתיבת התבלט האחרון

 הרוחות על מעידה מובהק, לאומני רקע
הסופרים. באגודת ביום המנשבות

ת כ מ סתו ר פ ב
מלן■□ הימיןהניטשת העבודה, במיפלגת הפנימית בהתמודדות

ף טוןי ת
ת ע צ ת ה א ד א ־ ס

 תפקיד על פרם שימעון לבין רבין יצחק בין
 מתייצבת הבאה, הממשלה לראשות המועמד

 פרם. שימעון של לצידו תנועת־המושבים
 תנועת־המושבים, של המזב״ל במו
 יורשו, גם כף זילכרברג, אברהם ח״ב

 מובהקים. אנטי־רכינים הם זכאי, יחזקאל
 של מקומו את זכאי יירש הנראה בכל

 יתווסף וכרד הכאה, ככנסת גם זילכרכרג
 מיפלגת כסיעת גם לפרס נוסף תומך

בכנסת. העבודה

ה ב שו ד.,צוותא״ ת
 תשובה להוות המייועד תרבותי־אמנותי, מועדון

 ממרכזי־התרבות אחד שהפך המפ״מי צוותא למועדת
 בתל־אביב. חיסין ברחוב הוקם תל־אביב, של

 ״פונדק כשם הנקרא המועדון, את
 שמיר. משה הלאומני הסופר ינהל הרוחות״,

הצגות־תיאטרון, העלאת היא המועדון מטרת

ת ת מה פ ה ליוז ש ד ח
 באקראי, כאילו אל־סאדאת, אנוואר שהשמיע ההצעה

 בילבד, אחת ערבית נציגות תופיע ז׳נבה שבוועידת
 ואש״ף, ירדן סוריה, מצריים, את תכלול אשר
 מדוקדק. תיכנון של פרי היא

 השתתפות את לאפשר נועדה ההצעה
 תיאלץ שישראל מכדי בוועידה, אש״ה
 כבגורם הפלסטיני כאירגון להכיר

 קודמות ישראליות מהצהרות עצמאי.
 תתנגד לא ישראל כי להכין, ניתן

בזה. דפיתרון
 יסכימו אש״ף, וגם מדינות־ערב, אם היא השאלה
ביניהם. הבדלי־האינטרסים למרות אחד״, בקול ״לדבר

ה ■דין ח  ד
דיין את

 לארגן שניסה האיש הוא בן־פורת מרדכי ח״כ
 להופעת להביא כדי ידין־דייךשרון, משולשת פגישה

 מצא ידין בבחירות. משותפת ברשימה 'שלושתם
 להיפגש סירב אך שרון, עם להיפגש הזדמנות

 ידיו'. מיוזמת בן־פורת פרש זה רקע ועל דיין, עם
 שמא החשש הוא ידין שד העיקרי הנימוק
 לרשימתו דיין של הצטרפותו תשמש
 ועדת־אגרנט, שדו״ח לכף בדיעבד הוכחה

 הושפע מרכזי, חבר ידין היה שכה
 מיפלגתיים־פודיטיים. שיקולים על־ידי

 בזה, לחשד ובצדק, מאד, רגיש ידין
 חוגים, בבמה כאחרונה ומתגבר ההולך

 הפוליטיות שאיפותיו על הגילויים לאור
 למידחמת שקדמה בתקופה ידין של

יום־הכיפורים.

א הסובייטי□ יפריעו ל

א מדוע שה ל  *ירימו!״ ח
ה ר עז המטוס? ניצול■ ל

 כאילו באחרונה, המופצות לשמועות יסוד אין
 המטוס לעזרת לחוש ישראלית אוניית־סוחר סירבה

 שנפל בר־ארז, אפריים הטייס של הקל הישראלי
 שבועות. כשלושה לפני איטליה חופי ליד לים

 שנמצאה היחידה הישראלית האונייה
 המטוס, נפילת למקום הסמוך כמרחב

 חכרת שד ״רימון״ אוניית־המשא היתה
 אשדוד. לנמל כדרכה שהיתה ״צי״ם״,

 קלט עתה הנבדקות השמועות על־פי
 ברקוכיץ׳, כרנרד האונייה, רב־חובל

 המטוס, נפילת על ששודרה הקריאה את
 ניצולים, לחפש לצאת סירב אולב

 מדי רחוק נמצאת שאונייתו כטענה
 המטוס. נפילת ממקום

 מייל 700 במרחק אונייתו היתד. ברקוביץ׳ לטענת
 שבספרד. מלגה ליד התאונה, ממקום ימיים

 לעזרת לחוש לנסות טעם כלל היה לא לדבריו,
 תמימים, יומיים נמשך היה שהשייט כיוון הניצולים,

 אחרות, אוניות כי לו נודע הדיווחים שעל־פי מה־גם
 למקום מרימון יותר קרוב נמצאות לא־ישראליות,

 אונייה על־ידי המטוס ניצולי נאספו כזכור, התאונה.
אלג׳ירית.
 בי ״צי״ם״, דובר טען זאת לעומת

 התקבלה המטוס נפילת על התישדורת
 התאונה, אחרי אחד יום רק ב״רימון״

 בה נאמר ודא כמרסיי, מתחנת־אלחוט
ישראלים. הם הניצולים בי כלל

ק לי א בי ־ ס ר שוב פ
ג צב■ לאור■ ר ב נ רי ג

 צוותא, בנוסח תערוכות ועריכת סימפוזיונים עריכת
 שאמנים משום הוקם הוא המועדון, מקימי לטענת
 להם איפשרה לא צוותא הנהלת כי טענו ימניים
הפוליטיות. דיעותיהם בשל שם, ולהציג להופיע

ם שי חפ ט מ פ  ו
ר טו א־ ב

יצא הגיאופיסי המכון של ומהנדסים גיאולוגים צוות

? □ידטו ד א ב
 צ׳ארלם האמריקאי כוככ-הקולנוע

 תת■ של תפקידו את המגלם ברונסון,
חבי שהפיקח בסרט שומרון א אלוף

 עומד אנטבה, מיכצע על ״פוקס״ רת
 מפיקי צוות עם יחד לארץ, להגיע

 כפרמיירה להשתתף הסרט, ושחקני
 על ״הפשיטה הסרט של הישראלית

זה. חודש בסוף שתיערך אנטבה״,
 של בראשותו הסרט, שחקני צוות

 מייוחד כמטוס לארץ יגיע בדונסון,
החגי בבכורה ישתתפו שס מצרפת,

 בפאריס שתיערך הסרט, של גית
הישראלית. הבכורה לפני ימים מיספר

סיני. דרום של המערבי שבחוף א־טור, לאיזור השבוע

;

□ אדל םון צי  ברונ
ה ר כו ב ב

□ שלו דיוזוזוו־
ת אי ק מרי א

 הודיעו הסובייטית למדיניות המקורבים אישים
 ביוזמת־שלום תחבל לא ברית־המועצות כי השבוע,

 אמריקאי. דגל תחת תתנהל זו אם גם במיזרח־התיכון,
 שאין משוכנעים הסובייטים :הסיבה

 בעולם הקומוניסטיות לתנועות סיכוי
 המילחמה. מצב נמשך עוד כל הערכי,
 השכנת להם חשוכה הארוך כטווה
 הם כן־חלוף. שיקול מכל יותר השלום

 מהלבי״השלום, לתוך להתברג ישתדלו
 הדבר יעלה לא אם אותם יסבלו לא אך

בידם.

ם עוז■ ע ר ב
? מזכ״ד ה ד בו ע ה

 ברעם, משה שר־העבודה של בנו ברעם, עוזי
 בירושלים, המיפלגה של הסניף כמזכיר המכהן
 העבודה. מיפלגת של הבא המזכ״ל להיות מקווה

 ומכריו לחבריו כאחרונה גילה הכן ברעם
 כבחירת רוב לו שמובטח הקרובים,

 הקרובה. הוועדה אחרי המיפלגה מזכ״ל
 שמעון של וגם רבין יצחק של מתמיכתם נהנה הוא

 לכנסת, להיבחר בעבר שאף ברעם עוזי פרס.
היא ראש־הממשלה, היתד. מאיר שגולדה בזמן אך

 טרקליני כין בנעשה הבקיאים לטענת
 הלאומני המשורר עומד הסופרים, אגודת

 כפרם־ שוב לזכות גרינברג צבי אורי
 80כ״ השלישית הפעם זו ביאדיק,

חייו. שנות
 על־ידי המוענק בפרס, גרינברג זכה לראשונה

של 75ד.־ הולדתו ביום ,1948ב־ תל־אביב, עיריית

□ תי צרפ  ■תבעו ה
ת ר ג ס טו סמי ה א ל פ

 נשלמות הצרפתי כמישרד-המישפטים
 ריש־ בקשה להגשת ההכנות והולכות

 שד להסגרתו דממשלת״ישראל, מית
 שמואל(״סמי״) הצרפתי איש־העסקים
 מצרפת בשעתו שנמלט פלאטו-שרון,

 ישראלית באזרחות זבה לישראל,
 העולם. ברחבי עסקים לנהל וממשיך

 שנים, כמשך עוכבה כקשת־ההסגרה
 ה־ הדיונים שנערכו שכשעה ביוון

המשי שבהם פלאטו, נגד מישפטיים
 צרפתיים עורבי-דין אותו לייצג כו

 מאחרי־הק■ התנהל מנוסתו, למרות
יח שעד־פיו להסדר משא-ומתן לעים

הצר לשילטונות הוכו את פדאטו זיר
 עתה, לשיעורים. כתשלומים פתיים

מ התייאשו הצרפתים כי משנראה
 לבקש עומדים הם כזה, הסדר השגת

 הסכם■ להם יש שעימה — מישראל
פלאטו. של הסגרתו את הדדי, הסגרה

 אפשרויות של סקר־ימי יערוך הצוות
 כמימי ויערוך זה, באיזור שדה-נפט גילוי

 שאת רכי-עוצמה, פיצוצים מיפדץ־פואץ
 המדענים צוות יבדוק תוצאותיהם
כו-כמקום.

 מימצאיו יעלו ואם חודשיים, זה באיזור ישהה הצוות
 באיזור, נפט של ריווחית להפקה טובים סיכויים

 בקידוחים להתחיל כדי חנ״ה אנשי אחריהם יבואו
ניסיוניים.

ר ל ג מי ן - ש ל ג ר דו כ ה
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 של במחנה־ד,אימונים מישחקי־הפוקר שערוריית
 שעבר בשבוע שנערך הלאומית, ניבחרת־הכדורגל

 כמה של להרחקתם לגרום עלולה בים־המלח,
 יסתפקו, אחרים לגבי מהנבחרת. ■הסגל מכדורגלני

 בילבד. באזהרה הנראה, ככל
 מחנה־ ימי כשלושת שנערכו כמישחקים

 שפיגלר, (״מוטלה״) מרדכי הפסיד הנופש
 המתקרב סכום הניכחרת, שחקני ותיק
 כדורגלן נימני, מאיר ל״י. אלף 12לכ-

 כמישחקים הרוויח תל־אכיב, מבכי
 כנו שווייצר, משה ואילו ל״י 3500 סך
 שווייצר, דויד הלאומית הניבחרת מאמן שד

 סורינוב, השוער ל״י. אלפים כששת הרוויח
 כמישחקי־הפוקר, פעיל חלק שנטל

זבה. ולא הפסיד לא
 מאמן של תגובתו תהיה מה לראות מצפים עתה

 העובדה נוכח מישחקי־ההימורים, על הניבחרת
בהם. השתתף בנו שגם
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