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תונות לא אבל לעי
נתק ראש־וזשנה, בהתקרב שנה, בכל

נפשי. בדיכאון ישראל עיתונאי פים
 יוצאים העסקנים מתה. עונה זוהי כי

ה זה. את זה להשמיץ חדלים לחופשה,
 המוסדות רוב עימח ויחד שובתת, כנסת

חדשות. היוצרים
ב האנחה נשמעת כלום!״ קורה ״לא
המערכות. כל משרדי
 נשמעה לא השנה יצור! — אץ אם
 ובמרכזן — חדשות היו הפעם כי זו. אנחה
עצמה. העיתונות עמדה
 היומיים העתונים משלושת אחד בכל

הרוחות. געשו הגדולים
 עמום ונדון נכלא אחרונות בידיעות •
 שוחרר, השבוע מפקד. העלבת בעוון קינן

ה בכלא ימי־מאסר עשרה שריצה אחרי
צבאי.

ה־ הכתב של מעצרו הוארך במעריב •

כתר־אכיב• ומשגיחו אר־־ג׳עכרי
צנזורים גם היו המלווים

 בעל-המניות של חתנו לנדאו, אלי צבאי
עמו (ראה ברעמי עובד בעיתון, העיקרי

).14—15 דים
 אחר, מסוג פרשה במרכז עמד הארץ •
ה באולם מרכזיים אישים הסתבכו שבה
 המפד״ל. וצמרת המישטרה המאורגן, פשע

 סופרו, את לשחד ניסו כי טען הארץ
 דולא- של בלתי־חוקית בעיסקה לביב, יגאל
 את חילץ מישטרה בצמרת מישהו וכי ריס,

 הכתב על-ידי שהוטמנה ממלכודת החשודים
).17—19 עמודים (ראה והמישטרה

 מעורב היה הצופה, חשוב, פחות יומון •
 שאול שסופרו מכיוון בעקיפץ, זו בפרשה

ממנה. לחלק עד היה שיף,
 עיתונאי כלל מתגבש בישראל כי נראה

אותן! יצור ידיעות, שאין במקום — חדש
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השר

לביקור גא
 העסקנים דברי את ציטטו העתונים

הפעם — היסטורי מאורע זהו כי שטענו
)22 בעמוד (המשך
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 מניחים לא מדוע ? מהם רוצים מה
 זכות להם אין מדוע י בשקט לשבת להם

אחר? יהודי כל כמו בארץ מקלט למצוא
 שהוטחו השאלות־ההאשמות, היו אלה

 לראשי להניח שלא שתבע, מי כל כנגד
ב להשתקע הבינלאומי הפשע־המאורגן

 חוק לפי היהודי, מוצאם בזכות ארץ
השבות.

 סינדיקאט ראשי של בזכותם התמיכה
 לעלות יהודי ממוצא האמריקאי הפשע

 בעתונות רק לא תמיכה. מצאה לישראל,
 השלטון, בצמרת אפילו אלא הישראלית,

 שמשון יעקב שר־המשפטים, היה שם
 עם איתנים מאבק לנהל צריך שפירא,

 להם להסביר כדי לממשלה, מחבריו כמה
 לארץ ישראל מהפיכת הנשקפת הסכנה מה

נמלטים. יהודיים לפושעים מקלט

ס כך פ  הוה ■■העולם צלם השבוע אותו ת
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