
ת פי צ הת ג די מ ב
 של הבאה לממשלה ספיר פינחס יכנס זאת בסל אם •
האוצר. תיק את יקבל מי קשה ודיבוח יתעורר אשכול, לוי

 אחר לשר הבטחון חילן את ימסור אשכול שלוי אפילו, בחשבון לוקחים
למשרד אפשרי מועמד יהיה זה, במיקרה האוצר. תיק את לידיו ויקבל ממפא״י
 ימשיך מפלגתו, דעת על יתקבלו לא החילופין אס אביגור. שאול הבנוחון
האוצר. כשר שרף זאב את ויציע הבטחון, במשרד אשכול

מתנגדת הממשלה. ראש סגן יתמנה לא שפירא חיים '"•'־משה
 בכך כבוד פחיתות ותראה זה, לתפקיד בעצמה המועמדת מאיר, נולדה לכך

הממשלה. לראש אחד מסגן יותר שיהיו

הקואליציה: בהרכב למפד״ל, הצפוייה נוספת אכזבה •
כלכלי בתיק מעוניינים היו הדתיים .כבקשתה כלכלי, תיק תקבל לא היא

 כדי השאר בין הסעז, משרד במקום
 בורג יוסף ד״ר להחלפת פתח לפתוח

חזני. מיכאל למיפנה בח״ב

 לוותר מוכן יהיה אשכול •
 ה־ על שמירה בדבר למפ״ם

 לא הוא אבל הדתי, סטטוס־קוו
ה־ כשטח ויתור״ לשום יסכים

 לא המפד״ל כי כן, על ייתכן, כלכלי.
,לקואליציה שתצטרף הראשונה תהיה
 לאחר יותר, מאוחר זאת תעשה אלא

 בוחריהם בפני לטעון יוכלו שראשיה
 ממשלה להקים אשכול הצליח ממילא כי

 להם תאפשר ההצטרפות וכי בלעדיהם,
 של האינטרסים על לעמוד זאת בכל

הדתית. המפלגה

 בין בהסכם סודי סעיף •
בירו הדתיים לבין קולק טדי

 יאסור הבירה של העיר ראש : שלים
 הרפור־ של חדשים בתי־כנסת פתיחת

הקיימים. של הרחבתם או מיים,

הסוכנות הנהלת תורחב •
. ת י ד ו ה י  ד״ר של הצעתו תתקבל ה

 של נציגים להנהלה לצרף גולדמן נחום
 ברית, בני כגון שונים, יהודיים אירגונים

באמ הקונסרבטיביות הקהילות אירגון
 באיטליה. הקהילות של והפדרציה ריקה,

הציו התנועה נשיא מקווה זו בצורה
לתנו חדש דם להזרים העולמית נית
מוע עורקים. מחסתיידות הסובלת עה,

 יו״ר כץ, לייבל ברית בני נשיא מדים:
 איש־ גרינברג, סיימון ד״ר השמרנים

מאיר. אסטוריו ד״ר ממילאנו העסקים

 התפקיד על מאבק יתנהל •
 יצחק בין מפא־״י, מזכיר שד

אליאב. (״ליוכה״) ואריה קורן
 של שמו אף יועלה מסויימים בשלבים

זה. לתפקיד כמועמד ספיר פנחס

שעים פ
ב צ״קאגו י ב א ־ ל ת ב

ה הניעו האמריקאיות הפריצה שיסית
הפור כנופיות של הנסיון לישראל. שבוע

 העולם־התחתון אל חדרו צ׳יקגו של צים
 רבים, הוליבודיים סרטים דרך התל־אביבי

ה להשפעה מכל יותר שתרם הסרט אבל
 היה הישראליות, השיטות על אמריקאית

 שהוצג גנב, תמיד — גנב פעם הסרט
 הקול״ בתי מסכי על רבים שבועות במשך

בתל־אביב. ע נ
מ שהגיעו המשטרה, של ניידות ארבע

 השגרתי ומהסיור התל־אביביות הנפות שתי
גילו ולבילוש, לעיקוב המרכזי המדור של

ית העצמאיים הליברלים •
שאינם ויודיעו קול, משה של מעמדו את שיהלום תיק בעו

 האוזנר גדעון של הצבתו יחייב זה תיק כי המשפטים, בתיק דווקא מעונייניס
לקול. מגיע זה בכיר שמעמד בעוד לממשלה,

כישראל. העדות בעיית של מחודשת התעוררות צפוייה •
 הקהילה ועד של באנגלית הפרסומים מאחורי העומד האיש זלצר, מיכאל

 מאמרים והחדיר האחרון, הציוני הקונגרס את שהסעיר בירושלים, הספרדית
 נוסף חומר הקרובים בימים לפרסם עומד העולמית, לעתונות זה נושא על
בעיקרה מיועדת שתהיה בחוברת באנגלית, שוב זאת יעשה הוא זה. נושא על

ישראל. נידחי השם את תישא ואשר בחו״ל להפצה

ב גרמניה שגרירות יועץ טרק אלכסנדר ד״ר פרשת •
 העולם במלחמת נאצי לאירגון בשייכות שהואשם ישראל,
רמזו מזרח־אירופיים מקורות מסוגה. האחרונה תהיה לא השניה.
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לאישים כנראה הנוגע סוג, מאותו חומר בידיהם ישישראלים, לגורמים

אלה גורמים בתל־אביב. הגרמנית השגרירות של הדיפלומטי בסגל סאחרי
לחץ ושיופעל מירבי, פירסום לו שינתן בתנאי החומר, את להציג הבטיחו

החומר. של יסודי בירור מבון לתבוע משרד־החוץ על
לעיריית חדשות בחירות ייערכו הסימנים, כל לפי •

 להצטרף מוכן אינו העירית במועצת מפ״ם כשנציג שנוצר, הקיפאון נצרת.
ל להצטרף לו מרשה אינו מפלגתו ומרכז המערך, של הנציגים לשבעת
בכל הפשרה. של כל־שהוא סימן מראה אינו הקומוניסטיים, הנציגים שבעת
 חלק בעיר. מפ״ס סניף את לחלוטין כימעט להרוס זה מצב מאיים מקרה,

 עריכת של במקרה הפגנתית. ממנה לפרוש עשויים זו מפלגה מחברי ניכר
 תלויים, בלתי אישים עם יחד מפ״ס, מאנשי ניכר חלק עשוי חדשות בחירות
רשימה הצגת תשקול אשר חדש, כוח — חזה העולם לתנועת להצטרף

אלה. לבחירות משלה

 מושלם, וכמעט מבריק׳ חיקוי להפתעתם
הסרט. שיטות של

 הפריצה בשיטות מהפכני חידוש זה היה
 מר־ יותר עוד וחידוש היהלומים למלטשות
ה כי כספות. פיצוח בשיטות חיק־לכת

הרא בפעם פורצים כמה השתמשו שבוע
 בחומר־נפץ בארץ הפשיעה בתולדות שונה

כספת־יהלומים. פיצוח לשם פלסטי
ש לאחר דקות שתי ערומה. אשה

 הרחובות בפינת אדירה התפוצצות נשמעה
 תל־ בדרום וקיבוץ־גלויות הר־ציון שדרות
 הקומה אל שוטרים כעשרים פרצו אביב,

 המלטשה. נמצאת שבו הישן בבניין השניה
נידהמו. הם

ה את עדיין שכיסה הדקיק מסך־העשן
בחיפו מייד להתחיל מהם מנע לא מקום
 החוליות, אחת הבניין. ברחבי נרחבים שים

 שם גילתה השלישית, הקומה אל שמיהרה
מסתתר. צעיר

שמתפש בנשים להציץ כדי הנה ״באתי
 כה שעד צעיר ),20( זנדר יד ד טען טות,״

 להסתכל ״רציתי למשטרה. מוכר היה לא
ה את כששמעתי ערומה אשד, על מכאן

 לחוקריו להסביר התקשה הוא התפוצצות.״
פרי וכלי ,מתפשטות נשים בין הקשר מה
צה.

 בחדר־ שנערכה בחקירה יותר, מאוחר
 הודה חסר־הנסיון, הצעיר נישבר החקירות,

 החוקרים את הוליך הוא הפריצה. בביצוע
ה את בפניהם שיחזר הפשע, מקום אל

 כלי־ את לקח מאין להם הראה פריצה,
ה ממכשירי מכשירים ובאילו הפריצה,

הפרי ביצוע לצורך השתמש הוא מפעל
צה.

 בביתו, שנערך בחיפוש קטן. הבדל
 יהלומים של קטנה כמות החוקרים גילו

 י מפעל. מאותו שנגנבה יקרה, ומכונת־חישוב
וה החישוב מכונת כי התברר בחקירה
 באותו עוד מפעל מאותו נינבו יהלומים

לילה.
 בשני השוד את לבצע ניסו הפורצים

 המלסשה, לתוך תחילה פרצו הם שלבים:
 הבא מכל לקחו במגרות׳ חיפוש ערכו
 הכפפת לפריצת הקרקע את והכשירו ליד,

נפץ. חומר בעזרת
 חצות לפני דקות כמה למקום כשחזרו

 שרעש קטן: פרט בחשבון הביאו לא הם
 רעש על קצת עולה אמיתית. התפוצצות

 בסרט הבד, על מדומה התפוצצות של
בחש מביאים היו אילו אמריקאי. גנגסטרים

 על־ נתפסים היו אם ספק זו, עובדה בון
המשטרה. ידי

חקירות
ל ב ל ב ת ל ב א ״ או ח

 כי בטוחה כשהיא המשטרה עושה מה
 שוד מסויימת בשעה ביצע מסויים פורץ
 אופן בשום יכולה היא אין אבל גדול,

 ביצע אדם שאותו בבית־המשפט להוכיח
 עוצרים היו פזיזים משטרה חוקרי זאת?

 אותו לשבור מנסים מייד, החשוד האיש את
בחקירה.

 נישבר אינו האיש אם עושים מה אבל
לעי המרכזי המדור בחקירה? קל כל״כך

 דומים ממקרים הנסיזן למוד ולבילוש, קוב
 לנהוג זה מסוג המקרים באחד החליט
אחרת,

ת. בלנו  הצביע המשטרתי המודיעין ס
 השוד את שביצע כאיש מסויים, פורץ על

 ולקח תל־אביב, של בדרומה העורות במחסן
 אלפי מאות כמה של בשתי סחורה עימו

לירות.
 הצליח הוא כי ידיעות היו המשטרה בידי
 שכמות יתכן וכי מהסחורה חלק למכור
ב מוסתרת עדיין מעובד עור של קטנה
 את לשבור מאד קשה כי ידעו הם ביתו.
 למקרים בניגוד כן, על בחקירה, האיש
 בנשק להשתמש החוקרים החליטו רבים,
 ידוע פורץ אותו סבלנות. מאד: מקורי

 הניחו, החוקרים כסוחר־סמים. גם במשטרה
 בשנים כדרכו עשוי, האיש כי ובצדק,

 בהזדמנות סמים. בביתו להחזיק האחרונות,
 כחשוד אותו, לעצור כשבאו הראשונה,

 השוטרים איתם הביאו סמים, בהחזקת
 הוא כי לאיש הסבירו הם פקודת־חיפוש.

 מתכתנים הם וכי חשיש, בהחזקת חשוד
 את לאתר על־מנת חיפוש אצלו לערוך
השוט מעיני להסתיר שניסה האיש, הסם.
 מהעורות דעתו את הסיח הסם, את רים

 ומצאה חיפשה המשטרה אבל הגנובים,
 השאירה החשיש גילוי ואת אותם. דווקא

הבאה. לפעם המשטרה
 סחורה בבית לך יש אם השכל: מוסר

 סמים גם בית באותו תחזיק אל גניבה,
משכרים.

זגדר חשוד
אמריקאיות שיטות
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