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ת א קר התפייסות ל
ספיר-בן־אהרון?

 עתה הפועלים חוגים ישנם מפלגת־העבודה בצמרת
 בן- ויצחק ספיר פינחס בין התפייסות למען בשקט
 דיין משה על־ידי שתנוצל פירצה למנוע כדי אהרון,
גולדה, ירושת על בקרב

 שני כין הפגישה תיערך זה, רקע עד
 החמורים חילוקי-הדיעות למרות האישים,

סוציאליים. כעניינים כיניהם
לתפי בחריפות שניהם מתנגדים ובן־אהרון ספיר

אפ על חלוקים הם ביניהם כי אם דיין, משה של סתו
החבילה. עיסקת המשך שרות

בין התנגשות

 תפקיד ששיחק מיוחדים, לתפקידים המחלקה ראש
 טיהרה פלד ושוועדת לנסקי״ ״מיסמכי בפרשת מרכזי
זו. בפרשה אשמה מכל אותו

 תל־אכיכ מחוז כמשטרת שגם יתכן
 ניצכ המחוז, מפקד כאשר שינויים, יחולו

 לסגן־ניצכ מקומו את יפנה פראג, יהודה
 פראג הצפונית. הנפה מפקד איכצן, אריה
 כארצות־ רשמית כשליחות עתה שוהה

 של פעולתה שיטות את ללמוד כדי הכרית,
המאורגן. כפשע כמלחמה נידיורק משטרת

שערורייה
הקונגרס באירגו!

למ עלול שחם, (״זוניק״) זאב (מיל.) אלוף־מישנה
 כאשר ציבורית, שערורייה של במרכזה עצמו את צוא

היהודית. הסוכנות בהנהלת נגדו האשמות יבדקו
ההס חכרי כמיפקד כה עד שעסק זוניק,

הו ושעליו העולם, כרחכי הציונית תדרות
 מסר הקרוכ, הציוני הקונגרס את לארגן טל

אי להכרת הקונגרס אירגון מעכודת חדק
כה. השותפים אחד שהוא פרטית רועים

 כי הסבורים אחרות, אירועים אירגון חברות אנשי
 מעשיו על התלוננו כבר בשחיתות, גובל כזה מעשה

זוניק. של ופעולותיו

ובדקו שוטר■□
אמת במכונות

 הישראלית בטלוויזיה השבוע שפרצה השערורייה
 אלמוג, שמואל רשות־השידור, מנכ״ל כוונת בעיקבות
 אלוני, יאיר החדשות עורך את משמעתי לדין להעמיד

 הוועד עובדי את תקף בו בהארץ, שפירסם מאמר על
פיו את תסתום לא — רשות־השידור של המנהל
הטלוויזיה. עובדי של תיהם

 של לצידו המתייצכים הטלוויזיה, עוכרי
 המנהל הוועד את לעקוף עומדים אלוני.
מא לפרסם עומדים הם :מקורית כצורה
פני כעלה המנהל הוועד נגד חריפים מרים

 מתוך — החוק לפי להם המותר דכר — מי
 לכל יגיעו מהעדה שעותקים כרורה ידיעה

נרחב. כפירסום ויזכו העיתונים, מערכות

דורשי□ הפנתרים
באוניברסיטה ״וגוג

העב האוניברסיטה שליד השחורים הפנתרים ועד
 לתפקידי למנות בתביעה השבוע יצא בירושלים, רית

 עדות־ בני להכליל ובמיוחד עדות־מזרח, בני הוראה
התיכון. המזרח החוג של המרצים בסגל מזרח

ש דומות תכיעות המזכירה התכיעה,
 כארצות■ השחורים הפנתרים נציגי העלו

 כקאמפוסים, למהומות שם ושגרמו הכרית
 לא התכיעה, תתממש לא שאם כאיום מדווה

כחוג. הלימודים המשך הפנתרים יאפשרו
 כי הטענה על הפנתרים נציגי מסתמכים בתביעתם

 והם עדות־המזרח, בני נגד אפלייה קיימת בחוג
 בכירים מרצים ארבעה של מדבריהם אף מצטטים

עדות־המזרח. בני נגד שהתבטאו בחוג,

 לחוק־עי* הצעה יוזם משרד־המישפטים
 פקודת־העיתו■ כמקום שיכוא חדש, תונות

 מחמיר, ואף מקיים, החוק המנדטורית. נות
הקולוניאלית. הפקודה שד הוראות
 חייב שעיתון :כגון דראסטיות, הוראות כולל החוק

 פורסמה בו מקום ובאותו שעות, 24 תוך לפרסם
 אם הממשלה. מטעם הכחשה כל המקורית, הידיעה

 פלילי, לדין לתבעו הממשלה תוכל — כן יעשה לא
 את ולהשעות העיתון הופעת את להפסיק ובינתיים

דימוקרטית. מדינה בשום קיים שאינו דבר — העורך
 ממשלתי אישור לקבל עורך כל מחייב אחר סעיף
בלבד. בהודעה די היה כה עד למינויו.

 עשויים יתוקנו, לא אם אלה, סעיפים
 הממשלה כין חזיתית להתנגשות להכיא

חוק-דשץ- סכיכ למאכק כדומה והעיתונות,

ת תקפ נגד ה
ומר חנה על

 חנה של בעריכתה דבר, היומון של עמדותיו נוכח
 — הממשלה משרי רבים בעיני נושאות־חן שאינן זמר,

 שר־ על דבר של האחרונות ההתקפות נוכח ובמיוחד
 בראיון האומללה התבטאותו בפרשת אבן, אבא החוץ

 דבר עורכת צפוייה — פרוסט דויד עם הטלוויזיה
נגד. להתקפת

 רשמי כפורום עורר ככר השרים אחד
 עורכת של התכופות נסיעותיה פרשת את

 נסעה האחרונה כשנה רק דדונדון. ״דכר״
 הרכה פעמים, ארכע ללונדון זמר חנה

 כממ■ שרים מאשר שר, אותו לטענת יותר,
לנסוע. המרכים שדה

ש עומד לפרו
לפ עומד קופל פנחס המשטרה מפכ״ל

ית שכמקומו לוודאי קרוב מתפקידו. רוש
 אגף ראש רוזודיו, שאול ניצכ כמפכ״ד מנה

ישראל. כמשטרת האירגון
פרסו שינויים יתחוללו המפכ״ל פרישת שעם נראה

 ניצב כי מדברים למשל, כך, במשטרה. נוספים נליים
 יועבר הארצי, במטה החקירות ענף ראש שור, אריה

שלוש, אהרון תת־ניצב ימונה ובמקומו אחר לתפקיד

ככית־המע־ המשדתים שוטרים, מיספר
 כאמצעות לאחרונה נחקרו כאכו־ככיר צר

ש מקיפה חקירה כמסגרת מכונת־אמת,
 החקירה תל-אכיכ. מחוז משטרת עורכת
 קשורים לפיהם ההאשמות סכים נערכת

 ככית-המעצר, שוטרים עם עורכי־דין כמה
 תמורת לקוחות אליהם להפנות הנוהגים
תשלום.
 כל הכחישו לחקירה שהוזמנו עורכי־דין מיספר

 כל מכחישים החשודים השוטרים גם לפרשה. קשר
אשמה.

 השוטרים להרשעת הוכחות ימצאו לא שאם נראה
 אחר, לתפקיד בהעברתם מפקדיהם יסתפקו החשודים,

רינונים. למנוע כדי

',ג'אמס״ ג□
לברודווי■ נוסע

 הצגת התקבלה בה ברובה, האוהדת הביקורת, אחרי
 חורף עוד לעבור קייץ, עוד לחיות הישראלי המיוסיקל

מר על כללית ישראלית השתלטות צפוייה בברודוויי,
 באנגלית, היה חסיד איש הצגת העולמי. הבידור כז

 כשמייד שבועיים, בעוד תחל בימות, תיאטרון של
הגג. על כנר הסרט של הבכורה הצגת תיערך לאחריה

 אכרהם האמרגן גם מתכוון עתה
 הישראלי, הגל על לרכס דשא (״פשנל״)

המו ההצגה את לכרודוויי לייצא ולנסות
 כעיקרה המורככת ״ג׳אמכו״, שדו, סיקלית

ללהיטים. שהפכו ישראליים מפזמונים

 מיקודס
סנה נגד

 המזכיר מיקוניס, שמואל
 נשאר מק״י, של הכללי

 שנערכה בהצבעה במיעוט
 הפוליטית בלשכה השבוע

חמי של ברוב מפלגתו. של
 הצליח ארבעה, נגד שה

 משה ח״כ המפלגה, יו״ר
 של הצעתו את לדחות סנה,

 בהפגנה להשתתף מיקוניס
 שביתות, איסור חוק נגד
 הבא. בשבוע הכנסת, ליד
 נשארו מיקוניס, עם יחד

 ווילנסקה, אסתר במיעוט
 פיילר (״שומרניק״) אליעזר
לנצמן. ושמואל
הרא הפעם זו אין
 יוצא שמיקוניס שונה

 הפעם זו אך סנה, נגד
 יוצא שפנה הראשונה

הנו פעולה נגד כגלוי
 לחופש כמישרין געת

ה והאיגוד השכיתה
והכ מיקוניס מקצועי.

ל להיענות רצו ריז
 הזה־ העולם יוזמת

 ו־ שי״ח חדש, כוח
 — השמאל״ ״כרית

להצ החותר סנה, אך
 ככחי־ דמערך טרפות

 נדהם הקרוכות, רות
שי נגד נפש כחירוף

כזה. פעולה תוף
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