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 למיל־ כנראה יגוייסו הגרמני התחתון העולם אנשי
המת ובפלסטינים הערביים החבלה באירגוני חמה

 כגרמניה, יהודיים עסקים אנשי מיספרבגרמניה. גוררים
כל בעסקים הקשורים מפרנקפורט, כמיוחד

 החלו ככר מועדוני-לידה, ובעסקי חוקיים תי
עומ שמכספיה מיוחדת, לקרן כספים כגיום

כעו לכנופיות נככדים סכומים לשלם דים
כער יפגעו שאלה כדי הגרמני, התחתון לם

הטירור. אירגוני עם כקשרים החשודים כים
 למילחמה הגרמני התחתון העולם גיוס כי חוששים

 מיל־ של למימדים להתפתח עשוי לערבים יהודים בין
העשרים. בשנות שיקאגו נוסח כנופיות חמות

 של התארגנות על גם נודע כינתיים
ה ארץ־ישראל תנועת מתומכי צעירים,
עצ מכצעי כוח להקים המתכננים שלמה,

 החכלנים. אירגוני נגד כאירופה שיפעל מאי
 ראשונה פגישה התקיימה ככר השכוע
 הוחל שם תל-אכיכי, עיתונאי של ככיתו
הכוח. הקמת לצייד כספים כגיום

ה ר קי ם ח רי צ מ ב
 הביטחון שירותי כי נודע ביותר מוסמכים ממקורות

 נמסרו איך לברר כדי נמרצת חקירה מנהלים המצריים
 קומוניקטים במינכן המיבצע וביום בקהיר לעיתונאים

השחור. ספטמבר אירגון של  של מחתרת קיימת כי חוששים המצרים
 לסכן העלול דכר כטצריים, גם זה אירגון

המישטר. מגמות את

א מדוע דיין? נסע ד

שהוג תלונה חוקרת כאר־שכע מישטרת
 טאוכ, יצחק נגד שכועות כשלדטה לפני שה

 המחוזי כית־המשפט של הראשי המזכיר
 ״י■ ע למישטרה הוגשה התלונה ככאר-שכע.

 יצחק את האשים אשר כית־המשפט שופט
 שהד צוו סמכות ללא שכיטל ככד טאוכ

כנאי. יצחק השלום כית־משפט שופט ציא
הוש־ לא במישטרה, כעת המתנהלת החקירה למרות

 ביקשה הנגב, מרחב מישטרת מעבודתו. המזכיר עה
 המשך את לידו לקבל המישטרה, של הארצי המטה את

המזכיר. נגד החקירה

ט ר לי בן־אהרון של פ
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 ולהשיג ציפורים שתי לצוד מנסה בן־אהרון יצחק
בכוונתו אין כי להצהיר ממשיך הוא בעוד אחת. מטרה

לממ המתנגדים מפלגתיים, בלתי אינטלקטואלים מים
 בן- מנסה אלה שמועות בעזרת מאיר־ספיר־דיין. שלת

 ולנטוע חלקיה כל על מפ״ם את סביבו לגבש אהרון
 שלא להניעו כדי המפ״מי, המיעוט בלב חדשות תקוות
מדי. מוקדם המיפלגה מן לפרוש

 אין מקרוב כן־אהרון את המכירים לאלה
 היא האלה התמרונים כל תכלית כי ספק

לתפ המועמדים כאחד הצכתו את להשיג
כממשלה. ככיר קיד

ר ס א משוחרר■ על ״
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 קציני על ייאסר לפיה תקנה ליזום עומד צה״ל
 ומשירותם מתפקידיהם שהשתחררו קבע בשירות צה״ל

 בתחומים המוחזקים בשטחים כאזרחים לפעול הצבאי,
הצבאי. שירותם בעת שירתו בהם

 עובדי על האוסרת לתקנה מקבילה תהיה התקנה
 עימד, לחברה להצטרף או בקשר לעמוד לשעבר מדינה
הציבורי. תפקידם בתוקף קשרים ניהלו

 משוחררי על תוחל החדשה התקנה
 קצינים שכמה חשדות שהועלו אחרי צה״ל,

קש את ניצלו כשטחים, ששירתו לשעכר
כדי כמימשל לשעכר חכריהם עם ריהם

 מפני למינכן טס לא דיין שמשה בטענה אמת אין
העולמיים. התקשורת באמצעי הודלף שהדבר

 כיטלה כירושלים עקשנית שמועה לפי
 שדיין אחרי דיין, נסיעת את מאיר גולדה

 משום וזאת — לוד לנמל־התעופה הגיע ככר
 האחראי כאיש לטוס, רצה אלון יגאל שגם

 גולדה האולימפית. ולמשלחת לספורט
 של חדשה מהדורה זאת •טתהיה חששה

היהודים״. ״מילחמות

ל דיני^ ה ע מו ס פ
ר למיוויו רי שג כ
בעי האחרון כשכוע שהופיעו הידיעות

 על ההכרעה ככר נפלה כאילו לפיהן תונות
 ראש־ משרד מנכ״ל דיניץ, שמחה של מינויו

 של כמקומו בוושינגטון כשגריר הממשלה,
 לחצים ממסע חלק אלא אינם רכין, יצחק

זה. מינוי להשיג כדי עצמו דיניץ ♦טמנהל
לתפ דיניץ ייבחר אומנם דבר של ובסופו יתכן

 מאיר, גולדה חסדו, אשת של מלחציד, כתוצאה זד, קיד
 דיניץ של שמו הועלה לא אפילו הנוכחי בשלב אולם

 אבן ואבא גולדה ביניהם שניהלו בבירורים כמועמד
 אבן של התנגדותו את היודעת גולדה, זה. בנושא
אבן. על ישיר לחץ מהפעלת מתחמקת דיניץ, למינוי

 כי אכן יודע לדיניץ התנגדותו למרות
 השגריר, יהיה שדיניץ גולדה תחליט אם

 השרים גם זו. צפרדע גם לכלוע ייאלץ הוא
שאי דיין, ומשה אלון יגאל כמו האחרים,

 נגד דכר יעשו לא דיניץ, את מחככים נם
 הזקנה הגכרת את להרגיז לא כדי מינויו

 לא אם כהתפטרות פעם עוד לאיים העלולה
דעתה. תתקבל

 שתת- הבחירות אחרי ההסתדרות מזכיר בתפקיד לכהן
 כוונותיו את מפרש הוא אין הבאה, בשנה קיימנה

מפלגתו. של העבודה״ סידור לפי אחר ל.,תפקיד

—

שו שומר רא

דנסק■ שד
האמ הפשע סינדיקאט של הבום לנסקי, מאיר

 פה־אחד השבוע פסק העליון שבית־המשפס ריקאי,
 אשרת לו להעניק שלא שר־הפנים של זכותו על

חו מיספר מזה מחזיק השבות, חוק לפי עלייה
צמוד. שומר־ראש דשים

 של ראשו ששומר הוא כנד המיוחד
הוא לנסקי
 שנים שבמשך ומוכרת, ידועה דמות
של ראש* שומר היה רכות

 כי העיתונות, כתבי לכל השבוע רמזו מקורביו
בממ ״ממש״ של תפקיד לבן־אהרון ימצאו ולא במידה

 ״חזית להקים ״איומיו״ את ויגשים יתכן הבאה, שלה
וגור־ לשעבר מאחדות־העבודה חלק מפ״ם, עם שמאל״

 ללקוחותיהם שונות הנאה טוכות להפיק
כשטחים. הערכיים

ם אי ק מרי א ידחו ה
ת מו עתוואים הז

אלמוג, שמואל רשות-השידור, מנכ״ל
 מוכג אינו כי שהודיע, היחיד העורף היה

 עיתונאים כמה שעשו לעיסקה ידו לתת
 כישראל ארה״ב שגרירות עם ירושלמיים

השגרי חשבון על לארה״ב נסיעתם כדכר
שם. הבחירות לרגל רות

המוע בבחירת יתערב שלא רק לא כי הודיע, הוא
 זה מועמד על שיהיה אלא רשות־השידור, של מד

 ייאסר כמו־כן זה. לצורך תשלום ללא חופשה לקחת
הנסיעה. בעת הרשות את לייצג הנבחר על

והטל הרדיו מאנשי כמה המקום על רבים בינתיים
חשבונם. על לחופשה לצאת המוכנים וויזיה

 שערוריית על הזה בהעולם הראשון הפירסום אחרי
 טיסות את יממנו לא כי האמריקנים, הודיעו הנסיעה,

 לדאוג מוכנים יהיו אך וחזרה, לארה״ב העיתונאים
שם. לאירוח

כר לשנורר הירושלמיים העיתונאים מנסים עכשיו
 הודיעו, העיתונים שמערכות אחרי מהממשלה, טיסים

בתגבורת. צורך להם ואין בארה״ב, כתבים להן יש כי
 האמריקאים, שוקדים השערורייה לנוכח

 הקולקטיבית ההזמנה את לכטד או לדחות
 כה, עד נהוגה שהיתה לשיטה לחזור או

 בודדים עיתונאים לסיורים הוזמנו לפיה
עס כידי אן־כלוק הזמנות הפקדת כמקום

העיתונאים. קני
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