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 דיין, משד. שר־הביטחון שנקט ההפגנתי הצעד
 בסיני קתרינה סנטה למנזר שעבר בשבוע טס כאשר

 למטרות רק נועד לא שם, שפרצה הדליקה בעקבות
 לשלום הממשלה שמייחסת החשיבות ולהבעת מדיניות

בו. הגנוזים והאוצרות המנזר
 דיין, של ביקורו בעיקכות כי מסתבר

 שד בפיקוחו הביקור, למחרת אליו ;שלחו
 שרפ■ מנחם סגן־אלוף אבו־רודס, איזור מושל

 במתנה כנראה דו שניתנו עתיקים, כדים מן,
 התעניינותו עד חוקרה כאות הנזירים ידי על

במקום.
 קתרינה מסנטה שעתיקות הראשונה הפעם זו אין

 קיבל קדש, מיבצע בתום ,1956ב־ עוד לדיין. נמסרות
מוצב שהיה עתיק, תותח קתרינה סנטה מנזירי דיין

 את לבנם שתבע פורת, עובדיה ההסתדרות,
המו באספקטים לדון כדי המפלגה מרכז

 הגילויים של והציבוריים, החברתיים סריים,
 ו״אוטו־ ״נתיבי־נפט״ בפרשות הנחשפים

 ישראל המפלגה, שמזכיר למרות קארס״,
זו. תביעה דחה ישעיהו

לבי המוסד מזכיר בעבר שהיה פורת, של פנייתו
בתמי הקרובים בימים כנראה תזכה מפא״י, של קורת
 המפלגה כי הסבורים המרכז מחברי רבים של כתם
 רבים של מעורבותם נוכח הצד מן לעמוד יכולה אינה

 מתנגדים אלה אנשים השונות. בפרשות מעסקניה
 לעמוד צריכה העבודה מפלגת כי ישעיהו, של לדעתו
למיניהן. לוועדות בפרשות הטיפול את ולהשאיר מהצד

?חדקת1 לניהול
ביתו. בחצר רבות שנים

ח ״להתיר״ ת א עריכ
בוב הרביעי הסי
 טוענים מוסמכים מדיניים משקיפים

 שארצות־הברית הנמנע מן לא כי עתה,
 להסכמה 'ביניהן יגיעו ובדית־המועצות

ומצ ישראל כין נוסף קרבות סיבוב להתיר
 כמזרח■ הקיפאון להפשרת כאמצעי ריים,

התיכון.
 הדדית בהסכמה שייערך מלחמה, של נוסף סיבוב

 ועימות מהתערבות להימנע המעצמות, של חשאית
הצו בעת להפסיקם שיוכלו בצורה הקרבות את ולבקר

סבו האמריקאים המעצמות. לשתי להועיל עשוי רך,
 ממשלת את יאלצו כזאת מלחמה תוצאות כי רים

 לרוסים הסדר. להשגת מעקשנותה להסתלק ישראל
 החדירה העמקת את לאפשר מבוקרת מלחמה עשוייה

מצ של והמדינית הצבאית תלותה והגברת למצריים
בה. ריים

לאח רמזו בכירים אמריקאיים נציגים
ישרא נציגים עם בשיחות אהת לא רונה
 קרבות שסיבוב סבורה ישראל אם כי ליים,
בדר עומדים הם אין לה, להועיל עשוי נוסף

ישראל. של כה
מעצ של אלה שאינטרסים היא הסכנה

 ודטקפותיהם עם אחד בקנה יעלו העל, מות
 המדברים בישראל מסויימים הוגים •טל

 הגואלת״, ״המלחמה על בגלוי לאחרונה
 החברתיות מהבעיות השלטון את שתשחרר

עליו. המעיקות והכלכליות

 של רשמיים שנציגים גם נודע בינתיים
 משה של כסוכניו משמשים ישראל מדינת

 נמנה אלה על כחו״ל. עתיקות למסחר דיין
 שהיה באיטליה, ישראל שגריר נג׳ר, אמיל
 בארצות■ בבלגיה. ישראל שגריר גם כעבר

 לשעבר, בכיר צבא קצין בכך עוסק הברית
אנשים ישראל. של יפלומטי ה; בסגל נספח

המעוניי■ עתיקות אספני דיין אל להפנות נוהגים אלה

פרס
ד 10,000

 ישולם ל״י אלפים עשרת של פרם
 האנשים של לתפיסתם שיביא לאדם

 ,,העולם מערכת בהצתת האשמים
 תל-אביב, ,12 קרליבן* כרחוב הזה",
 בנובמבר, 26וה־ 25ה* יטכין בלילה

 עורכי-הדין, לישכת יושב-ראש
 על קיבל רוטנשטרייך־, יהושע הד״ר
הפרס. יגיע ולמי אם לקבוע עצמו

 העשוי מידע בידו שיש מי כל
מת האשמים, ולתפיסת לגילוי להביא

 או למישטרה, זה מידע למסור בקש
 רו־ לעו״ד או הזה", ״העולם למערכת

.... במישרין,״ טנשטרייך

ה ד ל א גו ה ל ל ב כז קי ר ת מ ג ל פ ה מ ד עבו ה

ת שו בטלוויזיה החד
 וגבריאל מ״דבר״ פתיר דן העיתונאים

המוע כשני מוזכרים מ״מעריב״, שטרפמן
מועמדו את כנראה שיגישו היחידים מדים

 מחלקת מנהל למייטרת החיצוני כמיכרז תם
 לא שאיש אחרי הטלוויזיה, של החדשות

 כמיכרז זה לתפקיד מועמדותו את הגיש
הפנימי.

 אגודת ויו״ר דבר של הפרלמנטרי כתבו בלוד, דני
 אפשרי כמועמד הוא אף שהוזכר ירושלים, עיתונאי
מועמדותו. את להגיש מתכוון אינו זה, לתפקיד

 מביך, במצב הטלוויזיה הנהלת הועמדה בינתיים
 מחלקת של החוץ חדשות עורך אלוני, שיאיר אחרי

 צו־ ארנון השידור, רשות לסמנכ״ל העביר החדשות,
 אליו שנשלחה ל״י, 65 של סכום על המחאה קרמן,

 הסופרים שכר זה היה הארץ. עיתון הנהלת ידי על
 המשבר החל שבגללו בהארץ, אלוני של מאמרו עבור

 הטלוויזיה הנהלת לבין החדשות מחלקת בין הנוכחי
משמעתי. לדין אלוני הועמד ושבגללו

טרה ש מ ת ה ד ב א מ
ת המודיעין א

 את כליל כמעט איבדה ישראל משטרת
מש כל של העיקריים המידע ממקורות אחד
 העולפ-התח- אנשי מקרב המודיעים : טרה
 מחוז משטרת מכד סובלת במיוחד תון.

תל־אביב.

ר ב מניבסון ד
 השבוע הממשלה בישיבת דווח כאילו הסיפורים

 הממשלה ראש של שיחתה תוכן על הממשלה לשרי
 ניכסון, ריצ׳ארד ארצות־הברית נשיא עם מאיר גולדה

 נעשו הם כאלה, דיווחים היו אומנם אם מפוקפקים. הם
 לשוחח גולדה מתכוונת מה על מוקדמת ידיעה סמך על
 בעקבות שהתקבל מידע סמך על ולא ניכסון עם

השיחה.
 ארצות־הברית הבטחת כאילו הרמזים גם
 של ובמיוחד צה״ל, של למודרניזציה לסייע

 גולדה־ניכסון, בשיחת הושגה חיל־האוויר,
 פירסו- אלה היו להסתמר. מה על להם אין
 עוד •טניתנו סודיות להבטחות ראשונים מים
רב. זמן לפני

ה השערוריה א ב :ה
שיה האוירית התע

עלו נוספת וציבורית כלכלית ♦טערורייה
 עיסקת סביב הקרובים בימים להתפוצץ לה

 התעשייה כידי ״בואינג״ מטוסי שיפוץ
זרים. גורמים עבור האווירית

 אחרי כמוס, בסוד כה עד נשמרים השערורייה פרטי
 ברירה, בלית שבוע, לפני לאשר נאלצה שהממשלה

 קיימת עובדה בפגי שהועמדה אחרי העיסקה, פרטי את
האווירית. התעשייה הנהלת ידי על

 שכבר זו, עיסקה כי מאשימים הממשלה משרי כמה
 שר־התח־ סגן בראשות מיוחדת ועדה להקמת הביאה
להפ המדינה את לגרור עלולה יעקובי, גד בורה,
ל״י. מיליוני של בשיעור נוספים כספיים סדים

 עיסוק כי חוששים הביטחון במערכת
 אי־ לחשיפת להוביל עלול כפרשה, פומבי

במפ הנאה טובות ומתן ביזבוזים סדרים,
הביטחון. למערכת הקשורים עלים

ת לדיון יכונס תו חי ש ב
 העבודה מפלגת כמרכז רבים חברים

 המרכז חבר של לתביעתו להצטרף עשויים
של המרכזית הביקורת ועדת מזכירות וחבר

 בישראל הפשע כנופיות נוקטות שלאחרונה מסתבר
הידו ופושעים עבריינים אותם נגד אלימים בצעדים

 רצח מעשי כמה אחרי המשטרה. של במודיעים עים
לחיי לחשוש המשטרה של הקבועים המודיעים החלו

ה של חוסר־האונים את מייחסים משטרה אנשי הם•
זה. למצב פשע, תעלומת בפיענוח משטרה


