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 את שניתחו המערב, בבירות צבאיים משקיפים
 בשבת סואץ תעלת באיזור שאירעו האוויר תקריות
 ששתי מסקנה, לכלל הגיעו השנה, לראש שקדמה

 וזו הישראלי התובלה מטוס הופל בה זו התקריות,
 לעבר שרייק טילי ישראליים קרב מטוסי ירו בה

 נשק כלי לבחון נועדו המצריות, הטילים עמדות
 וארצות־ה־ ברית־המועצות של מתוחכמים, חדישים

מעולם. כה עד נוסו שלא ברית
 שב־ העובדה על ביחוד מצביעים משקיפים אותם

 בה הסטראטוקרוזר, הפלת למחרת שאירעה תקרית
ה הטילים עמדות לעבר אמריקאיים שרייק טילי נורו

 המטוסים לעבר רוסיים טאם טילי נורו ובה מצריות,
 כל הצדדים, הודעות לפי נגרמו, לא הישראליים,

מהצדדים. אחד לאף נזקים

בזחעד
ה הטילים פעולת אתי והן הסובייטים לים

אמריקאיים.
 קרבות לגבי מכריעה השפעה יש אלה לניסויים

 צד כל יקבע לפיהם שכן התעלה, באיזור עתידים
שלו. הלחימה טאקטיקת את

ת רו ש פ הו א ח34ל  ד
ל עצמותיו הו ש אלי

 המשקיפים לדעה מצכיעה, זו תופעה
 ומניעה שיבוש אמצעי שד הפעלתם

הטי פעולת את הו שניטרלו הכמים,
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 צברי, עלי לשעבר, מצריים סגן־נשיא של מעצרו
 של עצמותיו להעברת תוכנית ידוע בלתי לזמן דחה

לישראל. בקהיר, הקבור הלח״י לוחם חכים, אליהו
 שנתפסו הלח״י אנשי משני אחד הוא חכים אליהו

 ה־ הנציב את שהרגו אחרי במצריים, 1944 בשנת
 להורג והוצאו נשפטו מוין, הלורד הבריטי העליון
 הבריטיים השלטונות מנעו המנדט בתקופת בתליה.

 חכים אליהו של עצמותיהם את להעביר נסיון כל
לארץ־ישראל. בית־צורי אליהו וחברו

ל אפשרות נדונה האחרונה כשנה רק
 לישראל. מהשניים אחד של גופתו העברת
ממ של נציג כין התקיימו כף על המגעים

 עלי סגן־הנשיא לבין ארצות-הכרית שלת
 היו אמריקאי, נציג אותו שמסר כפי צברי.

הע את יתירו שהמצרים סכירים סיכויים
 עתה השנה. עוד חכים אליהו עצמות ברת

מחדש. המערכה פתיחת צפויה

ת ק לו ח סגדו״ל מ
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 וייצמן, עזר של האחרונות הצהרותיו
החמיצה לפיהן החרות, תנועת הנהלת יו״ר

האווי השליטה להחזרת הזדמנות ישראל
כפר נכונות כלתי כתגובות כתעלה, רית
תגו עוררו ה״סטראטוקרוזר״. הפלת שת
.*אפילוגח״ל צמרת כקרב אי־רצון של בות

 מסתייגים החרות תנועת מנהיגי שבין הקיצוניים
עזר. של הקיצוניות מהצהרותיו בפומבי

המפ ראשי של זעמם את ההצהרות עוררו ביחוד
יוצ עזר של הופעותיו כי הטוענים הליברלית, לגה
אוהדיה בקרב אפילו לגח״ל שלילית תדמית רות

בעבר.
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 השתכר מסוכנים, סמים בהחזקת חכריהם
השתר השניים אחרי העיקוכ במהלך כי

 ידוע עורך־דין של דמותו גם לפרשה בבה
כתל-אכיב.

 אביגדור של הצריף אחרי שעקבו המשטרה אנשי
 לצלם הצליחו ואיינשטיין, זוהר נתפסו שם צברי,

ה נודע. פרקליט אותו את גם המבקרים שאר בין
 סגו־ניצב ממפקדם, רשות ביקשו הנדהמים בלשים

 תל־אביב, במשטרת הבילוש מדור ראש נגל, יוסף
דיו אחרי להם, ניתנה הרשות הפרקליט. את לעצור

 האמנים אחרי המצוד בעת אולם גבוה, בדרג נים
למזלו. פרקליט, אותו שם נמצא לא בצריף, שהיו
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 קבוצה בקרב האחרונים בימים שוררת התמרמרות
 פליליים. במשפטים בעיקר העוסקים עורכי־דין של
מע תל־אביב משטרת לאחרונה מפעילה טענתם לפי
 סביב חקירה ומנהלת לקוחותיהם ואחרי אחריהם קב

המקצועית. פעילותם
מנ המשטרה כי נודע אחרים ממקורות

קשו כאילו אדיה שהגיעו ידיעות לאמת סה
 בכית־ה■ שוטרים עם עורכי-דין כמה רים

 לקוחות אליהם המפנים כאכו-ככיר, מעצר
 המשולמים הטירחה מדמי אחוזים תמורת

להם.
עלו שהמשטרה החשש הועלה עורכי־הדין בקרב

 כמה עם חשבונות סילוק לשם הפרשה את לנצל לה
 בטענות למשטרה צרות בשעתו שגרמו עורכי־דין,
לקוחותיהם. הכאת על ופירסומים

ה ע ד ם הו אי ר קו ל
ה ״העולם של הבא הגליון

ם, בגלל יופיע, זה״ ם החגי  ביו
בבוקר. הבא הרביעי

ת  ה־ יופיע תל־אביב ברחובו
ם גליון בערב. ג׳ ביו

 הבא הגליון לגבי הדין הוא
עצרת. שמיני אחרי אחריו,

מוני עזרך־ד■}  אל
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ה ־ ין ט■ נש י אי ר וו
 אורי האמנים של משפטם תחילת עם

עם יחד הנאשמים איינשטיין, ואריק זוהר

ייהארץ׳י ועורכי
לה העתונאים באגודת מרכזיים גורמים החלטת

 יגאל — עתונאים שני של האגודה מן להוצאתם ביא
חמורה. להתנגשות להביא עלולה — שיף ושאול לביב

 מלכודת הטמנת השניים: להוצאת לנסיון העילה
 ותיווך לביב) של (במיקרהו בלתי־חוקית, לעיסקה

שיף.) (לגבי זה, בעניין
 דעתו על שפעל כפי פעל לכיב אודם

גרשום ״האיץ״, כעל המוקדם_של_ וכאישורו_
הת היא — כלפיו סנקציה ונקיטת שוקן,

 עצמו, כשוקן עקיפה ות
מסקנות'מר• מזה יסיק ששוקן מאוד יתכן

מעשיו. ופסילת
חיקות־דכת.
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ה יעקובי, גד של הפרטית המישטרה
 לא בטיחות״, ״סיירת התואר את נושאת
הכאה. כשנת־התקציב מעמד תחזיק

 כסף יותר בהרבה עולה הסיירת כי נתגלה לאוצר
 מעשה כאן שהיה חשד ויש מראש, לה שנקבע מכפי

 כדי משרד־האוצר, כלפי משרד־התחבורה של הונאה
 עולה כבר הסיירת הדרושים. האמצעים את להשיג
ל״י. ממליון למעלה

 ללא משווע, כיזכוז זהו האוצר, לדעת
 שהדבר להניח ויש מתאימה, תמורה שום

הכאה. כשנת-התקציב יארטר לא
אל יוסף של הפרטית המישטרה לגבי הדין הוא

 מן ערביים פועלים מהעבודה להוריד שנועדה מוגי,
 לישכת־ באמצעות נתקבלו שלא המוחזקים, השטחים
 על המליץ עצמו שאלמוגי אחרי וזאת — העבודה

ברשיונות־מעבר. הצורך ביטול


