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 שורר תל־אביב ;מחוז משמרת ושוטרי תוקרי בין
 של רוח הלכי בעקבות תסיסה של מצב לאחרונה

ירוד. ומוראל יאוש
במש קצינים שאינם דרגות בעלי של רב מססר

 העיכובים על ■ממורמרים רבי־סמלים, במיוחד טרה,
 של הקצינים לקורסי נשלחים לטענתם בקידומם.
 בעלי שהם נסיון, ללא חדשים, שוטרים המשטרה

הגבוהים. בחלונות קשרים
 שורות את לנטוש מתכוננים זה רקע על

המת בכירים, קצינים במה גם המשטרה
 עומדת אינה כשברם, ההעלאה בי לוננים
ודרישותיהם. עבודתם לתנאי יחס כשום

 קיימות העליה, מחלקת אנשי הכחשות למתת דווחה.
זה. נוהג על ברורות עדויות
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ח ט ב ן1ה
שבו של החדשה המתכונת עודדה חמורה ביקורת

 שהוא הכושל, השבועון במחנה. הבטחון, מערכת עון
 אך בקיוסקים חופשית במכירה זעומה תפוצה בעל

 בפורמאט להדפסה הועבר טפסים, ברבבות מופץ
 ממיסים למשלם שתעלה בצורה יקד, בדפוס מוגדל

בשנה. נוספות ל״י רבבות הישראלי

התפטרות שוקדת *ולדה
ביותר: רציני זה עכשיו
 התפטרות של אפשרות שוקלת מאיר גולדה
ראש־הממשלה. מתפקיד
 התעניינה כבר ביותר, המקורבים יועציה בחוג

 האפשריות והפוליטיות החוקתיות בהשלכות גולדה
זה. צעד של

 איום־סרק שזהו הפעם מאמינים אינם מקורביה
 ראש־הממשלה כי מאמינים אלא טכסיסי, לצורר

במדינה. הפנימי המצב לאור בכנות, בדבר מהרהרת
 הדבר יביא לא זו, מחשבה גולדה תממש אם
 שמפלגת מכיוון חדשות, ולבחירות הכנסת לפיזור

 שלה המועמד את שעות 24 תור תציג העבודה
החדשה. הממשלה להרכבת

 שר־ זה: במיקרה (והיחידי) הבטוח המועמד
ספיר. פינחס האוצר
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 הכתב ביצ׳אר, ויליאם של הסנסציוניים פירסומיו

 סוגי את פירט בהם טיינזס, הניו־יורק של הצבאי
 מטוסי כולל לטענתו, ישראל שמייצרת החדש הנשק
האמריקאית. הביון סוכנות ביוזמת באו ורקטות, סילון

והס מתל־אביב כאילו מאמרו את שיגר ביצ׳אר
 סרטים אולם בישראל,״ יודעי־דבר ״מקורות על תמך
 הידיעות, של האמיתי המקור את לטשטש נועדו אלה

ב אפילו כ״סודיות עצמו ביצ׳אר ידי על המוגדרות
ישראל.״
ידי בהפצת מעוניינים האמריקאים רק

ה לדעת להוכיח שמטרתם אלו, מעין עות
 כהפסקת אסון בל אין בי האמריקאית קהל

ישר שבן לישראל, הקרב מטוסי משלוחי
 תצי את לספק בקרוב מסוגלת תהיה אל

עצמה. ככוחות כנשק רובתה
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מחו קירשנר, אברהם של שחרורו על הפירסומים

בהח כחשוד שנעצר דיין, :משה שר־הבטחון של תנו
 שוחרר אך ימים לשמונה גנובים הדברה חומרי זקת

 של ייחוסו כאילו שמועות של גל עוררו יום, כעבור
 עצורים בעוד המוקדם, לשחרורו שגרם הוא האיש

בכלא. נשארו פרשה לאותה הקשורים אחרים
ה החקלאי הסוחר של לשחרורו הסיכה

 לחוקריו שונה: היא מרמת־השרון קשיש
שה ידע לא הוא בי ספק לבל מעל הסתבר

 כל היה לא ולבן גנוב הוא שקנה רכוש
 יבול שלא לחקירה ולהחזיקו להמשיך צורף
בקידומה. לסייע היה
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 צפויים לביב, יגאל העיתונאי של חקירתו במהלך

נוספים. מרעישים גילויים
 מלכד בי הטענה לצוף עשויה השאר בין
 של מודיע לביב היה בלבלי, עיתונאי היותו
 משרד של שירות־האינפורמציה — הש.א.

 מטעם גדולים בפרסים זכה ואף האוצר,
שהביא. אינפורמציה על זה •טירות
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 העליה במחלקת בזבוז על לאחרונה הועלו האשמות

 בלד אלה האשמות בין היהודית. הסוכנות של
כ לארץ עולים שולחים לפיה האשמה, דה

ה במחלקה טיסה ככרטיסי מצויידים שהם
 באד התיירים שמחלקות למרות ראשונה,

 כלל. בדרך ריקות מטוסים תם
מארצות־ה־ לעולים כלל בדרך נעשה זה סידור

ת ע □ תנו ל עו ה ה  ה!
ח ש כו ד ח
ת סניף הקריו

עם ואוהדים חברים פגישת
אבזרי אור• ח״כ

ת י ח ד  ׳ד׳ ביום ותתקיים מכניות, מסיבות נ
 בערב, 8.30 בשעה ,1971 באוקטובר 6

 21 התפלת רחוב בקריית״מוצקין,
אלינג) א. (אצל

הממש משרדי בתוך מהמבקרים במה
ברצי להתייחס אפשר אי בי טוענים, לה

 הבט■ מערבת של הכספיות לתביעות נות
 בלבלי משכר כשעת מבזבזת זו באשר חון,

 את להאדיר שנועד כטאון על עתק סכומי
משרד־הכטחון. אנשי של שמם

ל ה ו ת מ י נ ב ו לי׳ ת

ד מ ו ש ע ו ר פ ל

 (״סאמק״) שמואל (מיל.) משנה אלוף
 עיריית של ״הירקון״ חכרת מנהל ינאי,

 ל' תוכנית ביצוע על המופקדת תל־אכיב
מס מנהל גם שהוא הירקון, כעבר לבנייה

 נוספות, עירוניות-ממשלתיות חברות פר
מתפקידו. לפרוש עומד

 של אחיו סרס, גיגי הקבלן של ידידו שהוא סאמק,
 בכך בעבר ושהואשם פרס, שמעון שר־התהבורה

במס מגעים שניהל שעה גיגי אצל זול דיור שקיבל
 לגיגי, השייכת אדגר הבנייה חברת עם תפקידו גרת

 פרס. גיגי עם ■משותפים לעסקים להיכנס עתה עומד
 לוחות ליצור בחברה שותפים כנראה יהיו השניים
לבנייה. אסבסט
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 עיתון, להוציא בהן שלום של נסיון־הנפל
 להגיע עומד ״,71 ״נוער השם את שנשא
לקיצו.
ה הפסדים קצר זמן במשך צבר שהעיתון אחרי
 ידיעות שבעלי ואחרי לימת, אלף 170ב־ נאמדים

 כהן עתה הודיע בו, השותפות מן פרשו אחרונות
הבא. בשבוע לסגרו עומד שהוא


