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 את הדליף מי

? בנבנישתי מיסמר
 כדי ירושלים, בעיריית נערכת מאומצת פנימית חקירה

 תוכן את ביצור, יהושע וזעריב, לכתב הדליף מי לגלות
כ הארץ. את שבוע לפני שהרעיש בנבנישתי, מיסמן
 בידי שנים שלוש לפני שנכתב זה, מיסמך הכיל זכור,
 להקמת תוכנית למישרד־החוץ, כתזכיר בנבנישתי מירון
המז מירושלים בחלק ירדנית בריבונות ערבית עיריה
רחית.

 המיסמך, פירסום בעיקבות שפרצה השערורייה לאחר
 המדליף. את נמצא ״אנחנו קולק: תדי ראש־העיר אמר

ה האיש את שמצאו עד שנים שלוש כמעט לקח זה
אותו.״ גם מצאו אך במחנה־יהודה, לפיצוץ קשור
ה בידי כה עד שנאספו המימצאים כל

 שהמדלי? כך על מצביעים בפרשה, חוקרים
 בעירית בנבנישתי של לסיעה חברו היה

רוזן. צבי - ירושלים

 בארה״ב נשיאות מועמדי
 פעולותיהם מממנים
ישראלי צייר בעזרת

ה מטעם המועמדות על העיקריים מהמתחרים שניים

 ארצות־הברית לנשיאות לבחירות הדמוקרטית מפלגה
 בסיועו שלהם הבחירות מסעות את מממנים ,1972ב־

ישראלי. צייר של
ה מתקשים בארצות־הברית, הכלכלי המשבר לנוכח
ל תרומות לגייס לתפקיד, ירוצו כי שהודיעו מועמדים

פטו אינן אלה שתרומות כיוון שלהם, הבחירות מסעי
 לעקוף שיסה יועציהם מצאו זה לצורך הכנסה. ממם רות
 מים־ על־ידי אמנות יצירות שרכישת מכיוזן החוק. את

ה מוכרים ממם, ברובה הפטורה כהוצאה מוכרת עלים
לתומכיהם. גבוהים בסכומים ציורים הפוליטיים מתחרים

הדמו המפלגה של מהסנאטורים שניים
 מק־גוכרן, וג׳ורג׳ מאפקי אדמונד ת,קרטי

 הצייר אצל ליטוגראפיות אלבומי הזמינו
 ומצייר היושב גינזכורג, יענקל הישראלי

 הבין גינזכורג בוושינגטון. שנתיים מזה
 אחרים. נושאים על אלבום מהם אחד לבל

 הסנאטורים לתומכי נמכרים אלה אלבומים
הו - האלבום דולאר אלך 15 של במחיר

ממס. הפטורה צאה
 בישראל, הקיץ לבקר מתעתד מק־גוברן הסנאטור אגב,

מאסקי. אדמונד יריבו חודשים מספר לפני שעשה כפי

 יפלשו הפנתרים
עולים לבתי
 :השחורים הפנתרים במאבק הבא השלב
 למען המוקמים לבתים מאורגנות פלישות

הרווחה. מארצות חדשים עולים
קו שיפתרו הפנתרים, דרישת את להפגין נועד הדבר

קלי לפני מרובות־הילדים, המשפחות בעיית את כל דם
זכויות־יתר. עם עלייה טת
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 מועמד: עוד
לוין שלום

העבו מפלגת מזב״ל לתפקיד מועמד עוד
לוין. שלום המורים, הסתדרות מזכיר דה:

 והוא משמעת, להשליט היודע כאיש־אירגון ידוע לוין
ספיר. פינחס על מקובל

 תלונה חוקרת המשטרה
 פרקליט נגד

לקוחות שרימה
 נגד שהוגשה תלונה בחקירת החלה תל־אביב משטרת
לקו את פרקליט אותו רימה לפיה תל־אביבי, עורך־דין

חותיו.
 מחו״ל צעירים שייצג בעורך-דין המדובר
 אחרי משכרים. סמים בהחזקת שהואשמו

הפרק המשיך אחר, בעורך־דין שהוחלך
 צעירים אותם של מהוריהם לתבוע ליט

 לו הגיעו שלא שונים תשלומים בחו״ל,
בלל.
 מסויי־ במוסדות שאנשים האפשרות נחקרת כן כמו

להו שהצליח מהכספים נהנו ואף לפרקליט סייעו מים
במירמה. ציא

 החשודים שוטרים
לדיו — בהתפרצות

ל בהתפרצות החשודים השוטרים שני
 בתל• דיזנגוך ברחוב ״צ׳יק-בר״ מסעדת

 יחד שנחשד האזרח גם לדין. יועמדו אביב,
 יועמד למסעדה בכניסה דדטוטרים שני עם

לדין.
ל קרוב יואשם אלימלך אלי רב־השוטר

 יהב, סמל השני, השוטר בגניבה. ודאי
 בזמן פעולתו משטה שיצא בכך רק יואשם
בלבד. משמעתי לדין ויועמד תפקיד

 האזרח ואת השוטרים שני את לדין להעמיד ההמלצה
הפרשה. את שחקר ירקון ממרחב חוקר קצין מטעם באה

ה תחילת עם מייד מעבודתם הושעו השוטרים שני
 משטרת דובר שפירסם להודעה בניגוד זאת חקירה.

שה ההתפרצות, לאחר ימים ארבעה תל־אביב מחוז
מעבודתם. הושעו לא שניים

מעול□ אותה ראית שלא כפי - ישראל
שצול אחרי לאחרונה, רק שפורסמה זו, נדירה תמונה

 והחלק מצריים את בלתי״רגילה מזווית מציגה מלוויין, מה
 המשמש האיזור לגבי חדש מושג נותנת ישראל, של הדרומי

ל ישראל בין חלקי הסדר לגבי המחלוקת כסלע עתה
מצריים.

 אלכסנדריה, מעל היה שהלוויין בעת שצולמה בתמונה,
 כשממזרח שחור, ככתם הנילוס של הדלתה איזור כל נראה

 ב• בבירור בתמונה להבחין ניתן סיני. מידבר משתרע לו
 ים־המלח. של הדרומי ובקצה אילת, במיפרץ תעלת״סואץ,

מצ בירת קאהיר, של קירבתה את גם ממחישה התמונה
 המצרים מעוניינים מדוע המסביר דבר לתעלת-סואץ, ריים,

זה. מאיזור צה״ל כוחות את להרחיק
 על־ להתמצא לאפשר נועדה למטה, המשורטטת המפה

מהלוויין. שצולם צילוס״האוויר גבי
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