
ל ש כ  להק■□ נסיו! נ
אבן □!■וו אלון־

 ליגאל פרס שימעון בין ההסכם שהושג לפני עוד
 מיפלגת בצמרת ביניהם שיתוף־הפעולה על אלון,

 אבן. אלון־אבא קואליציה להקים ניסיון נעשה העבודה,
 לביתו מישלחת הגיעה האחרון כליל־שכת

 אלון עם להקים לו והציעה אכן, אבא של
 רוב להשיג להם שתאפשר אחת, חזית

 מובן יהיה אלון בי נרמז לאבן כמיפלגה.
 ראש־הממשלה. לתפקיד בו לתמוך

 לו שיש כטענה הרעיון, את דחה אכן
 פרם. שימעון בלפי מחוייכות

 כלפי מחוייבותו על שמר לא פרס שימעון אולם
 כראש־ממשלה יכהן שאם פרס, התחייב בשעתו אבן.

 אבן בממשלתו. שניים פיספר אבו אבא. . יודה ...
 להכיר הפכים שפרם מכך אישית *4י־׳־״ 1־*־״■

 לאבן פרם בין היחסים .1
* וכלל יוסר, '  אבן אם ברור י

 שבראשה בממשלה שר־החוץ בתפקיד יזכה אומנם
פרס. יעמוד

ה ין ח ה ד ע הן הצ כ ל
ה סגזיכי״ר ג ל פ מ ה

 השבוע, כתחילת שהועלו ההצעות אחת
 ראש־הממשלה של מעמדו בעיית לפיתרון
 לבחור ההצעה היתה רבין, יצחק הפורש,

 שנתיים, של לתקופה כמזכיר־המיפלגה בו
 שילובו לקראת תקופת־צינון מעין שתהיה
 בממשלה. מחדש

הסף. על ההצעה את דהה רבין

ה איימו ש רי פ  ב
ארצי מהקיבוץ ה

 מפ״ם כמרכז ההחלטה קבלת ערב
 מיפלגת עם המערך כמיסגרת להישאר
 של קיבוצים שמונה איימו העבודה,

 תחליט מפ״ם שאם השומר־הצעיר
 רק לא הדבר יגרום כמערך, להישאר
לפרישת גם אלא ממפ״ם, חבריהם לפרישת

א ת ■היו ד טו שי  פ
ת עד רו חי ב ה

 יהושע שר־האוצר, של הוראתו פי ל*
 מם־ההב- נציכות החליטה עינוביץ׳,

 על הפשיטות כל את להפסיק נסה
 כהעלמות־מם החשודים ומישרדי כתי

 הבחירות אחרי עד ועכירות־מטכע,
 למנוע בדי ניתנה ההוראה לכנסת.

מנו הפשיטות באילו לזות־שפתיים,
 הבחירות. לצרכי צלות

 ן למחלקת־החקי- הוראה ניתנה במו־כן
 את להפסיק מס־ההבנסה, •טל רות

 הנודע הקבלן של כתיקיו החקירות
 מיספר של אביו רובינשטיין, אהרון
אמ הפרופסור ד״ש, ברשימת שניים

 בעכירות• שנחשד רובינשטיין, נון
 רק תתחדש זו חקירה גם מטבע.
לט יוכלו שלא בדי הבהירות; אחרי

 לפגוע על־מנת מנוצלת היא כי עון
״ש. כר
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 הקיבוץ ממיסגרת עצמם הקיבוצים
 השומר־ קיכוצי את המאחדת הארצי,
הצעיר.

 יעקב מפ״ם, שמנהיג לכך הסיבות אחת היתה זו
 מהמערך. בפרישה לתמוך תחילה נטה חזן,

 יממשו לא שהקיבוצים מעריכים מפ״ם בחוגי
איומיהם. את

 ט3ו !חבליה
ר טו ־ בו א 1 ב

 טוענות, סופית אושרו לא שעדיין שמועות
 בעבודות־ נתגלה מיסחריות בכמויות נפט כי

 מיפרץ־ שלחוף בא־טור נפטא חברת שמבצעת הקידוח
 שדה־ מול ,5ויג־ בקידוח נתגלה הנפט סואץ.
 בעורק־ הפגיעד, נעשתה הידיעות על־פי מורגן.
 בחדירה עוסקים ועתה אלכסוני, בקידוח הנפט

המרכז. אל אנכית
 בעבודות־ כבר שהחלו הבריטיים, לציוותי־החיפוש

 עבודתם את יסיימו כי נמסר נוסף, באזור קידוח
 עורק־הנפט שיתגלה אחרי חודשים, כשלושה בעוד

במקום. חיפשו שאותו
 נפט התגלה שאכן כמידה כי סבורים

 תפורסם כא-טור, מיסחריות ככמויות
 למועד סמוך רק כך על רישמית הודעה

 מתעמולת־ כחלק לכנסת, הבחירות
המערך. של הבחירות

ב נוסף עימות בי ס

שירר.  מופע־
ליידדו״ *קרון1בעו*ב־

 (מיל.) רב־אלוף של לזיכרו הראשון יום־השנה
 באפריל 28ב־ שיתקיים אלעזר, (״דדו״) דוד

 יוצאת־דופן בצורה ייערך תל־אביב, במוזיאון
ובלתי־מקובלת.

 דדו של זיכרו להנצחת הציבורי הוועד
 של מופע בערכ-הזיכרץ לקיים החליט
 ואמנים להקות יופיעו שבו שירה,

בחייו. אהב שדדו השירים את ♦טישמיעו

 ו?בקש מנגין
וחצי מידיו!

 קבוצת של וד,מצויץ הוותיק שחקן־הציר מנגין, דינו
 נוצחה אשר איטליה, אלופת וארזה, נזוביל־ג׳ירג׳י

ע על במישחק־הגמר  זררופזק^לאלופוס^כי.^ עי
 י של^מא&־ועשרש י סכום *־קש מכבי,תל־אביב,

שנים. לשלוש חרזה תמורת־ דולר אלף
 מייד
עם שלו
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ט <יפרץךסואץ0 הנפ
 וארצות־הברית ישראל ממשלות בין המחלוקת

 להתלקח עלולה במיפרץ־סואץ, הנפט קידוחי בעניין
הקרובים. בימים מחדש
 שר-החוץ של ביקורו כעת בי נודע, עתה

 חצתה כישראל, ואנס, סיירום האמריקאי,
 כשדה הקודחת אמריקאית, ספינת-קירוח

 את המיפרץ, של המצרי שבצד הימי
 ציוד■ למים והטילה כמיפרץ קדהאמצע

 מצופים. על־גכי עזר
 בדעתם נחושים והאמריקאים המצרים כי נראה

 באיזור האמצע, לקו מעבר גם נפט בחיפושי להמשיך
 הטריטוריאליים המים לתחום שייך ישראל שלטענת

 מעל בינתיים ירד סואץ במפרץ הקידוחים עניין שלה.
 הוא וארצות־הברית. ישראל בין במגעים סדר־היום

 רבין יצחק של האחרון בביקורו גם הועלה לא
 ליישב יהיה שניתן תיקווה מתוך בארצות־הברית,

הרגילים. הדיפלומטיים בצינורות הפרשה את

ף בגין ת כ ן.. י ג פ  ה
פי קרה״ ד דיין ב

 של בעמדותיו שהתחוללה לתפנית הסיבות אחת
 להצטרף מכוונתו בו חזר אשר דיין, משד, ח״ב

 לקבל כדי רבין ליצחק ביוזמתו ופנה לליכוד,
 העבודה למיפלגת לחזור לו שיאפשר נוסח

 שהיתר, בשיחה נעוצה ככניעה, ייראה שהדןנר מבלי
 כשבוע״ך^. לפני עימו שנפגש בעת בגין, עם לדיין

 בגין. מאושפז שפד■ ,^ביס־ד,חולים
 ׳ החוזריסדנישניה^שק ניסיונותיו '־לצמיות

 י י•־׳•**- בגין מפי להוציא שיחה, כאותה דיין,
 גילה לא בליכוד, מעמדו לגבי התחייבות

 דבר. לדיין להבטיח נכונות כל בגין
 דיין, כלפי קרה״ ״כתף הפגין בגין :כן על יתר

 לליכוד, מצטרף לראותו שש הוא שאין לו הבהיר
 הבין דיין לדבר. להתחייב או להתייחס סירב

שלו. למיפלגת־האם וחזר הרמז, את

ץ החו שרד־ מי  ד
? אין ת ע ה
ת של כני תו רוגירס״ ,

 את באחרונה הדהים ממישרד־החוץ בכיר פקיד
 פנה כאשר בירושלים, הלאומית הסיפריה עובדי
 רוג׳רס״. ״תוכנית של מצולם עותק וביקש

 הבכיר, הפקיד טען הסיפריה עובדי לשאלת בתשובה
 ״תוכנית של המלא הנוסח את איבד מישרדו כי

 תוכנית־השלום בשל וכיום, בידו, שהיה רוג׳רס״
 רוג׳רם״ ל״תוכנית המקבילה קארטר, הנשיא של

 ללמוד המישרד מומחי צוות נדרש רבים, בסעיפים
מחדש. רוג׳רס״ ״תוכנית את

ל חו מ ת״ ק ה ני
 מקים שנים שבע של הפסקה אחרי
 יונתן הישראלי, הכוריאוגרן! שוב

 ישראליים ריקודי-עם להקת כדמון,
 להקו* כעולם. לפיכוב־הופעות שתצא

 הנציגות בעבר הפכו כרמון של תיו
 העממי המחול את כיותר המאפיינות

הישראלי.
לרא להופיע עומדת החדשה הלהקה

 ״אולימפיה״ כאולם ביוני 1כ*<> שונה
יש אמנים שיכלול כרוויו בפאריס,

 גראנד ״דה וייקרא נוספים ראליים
 מתכנן כדמון ישראל״. און! מיוסיקל
 חורשים שייטה להקתו עם להופיע

ב חודשים ושישה באירופה, כשנה
כרית. יצות-ה א

ת עד מואב? מ  הפ״רסו
בי במד■ כ ב מ בי א ־ ל ת

 תל־אביב מכבי של הכדורסל קבוצת של הצלחתה
 זכות על למאבק גרמה אירופה גביע במישחקי
 הקבוצה. שחקני חולצות על־גבי הפירסום

 כין נערכת הפירפום זכות על התחרות
 לבין ״הרץ״ מכוניות להשכרת החברה
 ככר בש״הרץ״ ״קוקה־קולה״, חכרת
 העולה סכום תל־אכיב למבכי הציעה

 הזכות תמורת ל״י, מיליון חצי על
 חולצות על יופיע ששמה הכילעדית

הקבוצה. שחקני
 אינה עלית, השוקולד חברת הנוכחית. המפרסמת

 לה שיש האופציה על בנקל לוותר מתכוונת
 בחמש השקיעה טלית מכבי. חולצות על לפירסומת

 בקבוצה. גדולים סכומי־כסף האחרונות השנים
 תמורת ל״י מיליון כרבע שילמה האחרונה בשנה רק

 של הצעתה שאם מניחים הפירסום. זכויות
 לה יזכרו הרץ, של לזו תתקרב השנה עלית חברת

 שמה את לשאת וימשיכו חסד־נעורים המכבים
חולצותיהם. על


