
 ששת־דדמיס, במילחמת עוד שעשה מעשזדגבודד, על
 - גיבעת־חתקמושת. על בקרב

 מוסבר האות כהענקת השנים תשע איחור
 מתן על הוחלט כאשר כשעתו, בי בכך

 לאתרו. מאמצים נעשו לאיש. העיטור
 לוועדת־העיטוריס שהגיעו מידיעות
 מהארץ. בינתיים ירד האיש כאילו השתמע,

 אות־המופת. את לו להעניק הכוונה נגנזה לפיכך
 כי הסתבר העיטורים הענקת של הנוכחי בשלב רק

 בעולם שנים מיספר הסתובב אלא ירד, לא האיש
 הוחלט זה מידע בעיקבות לארץ. חזר ולאחרונה

 מעשה־ על העיטור את באיחור, אם־כי לו, להעניק
שלו. המופת

שירוח־־מילוא■□

 (צ׳כוסלובקיה, שונות במדינות שגריר ח״כ, היה1
 וממלכתיים ביטחוניים תפקידים ובעל איטליה)
 חסר־ לתפקיד התמנה כאשר הראשונה. מהשורה

 משמעות חסרת אך גדולה בעיר קונסול, של החשיבות
 כ״התנדבות״. המינוי את הסביר פוליטית, מבחינה

 של הקונסול שתפקיד מסתבר לאחרונה
 של לשורה כיסוי כנראה, הוא, אכריאל
 כארצות* האיש של חשאיות משימות

 מוסדות עם מגעים טיפוח :הכרית
 שאינם אמריקאיים, ולאומיים ממלכתיים

ארצות־הכרית. נשיא מדיניות עם מזדהים
 שליחויות ממלא שאכריאל נראה כן 5

 המימסד כשירות מייוחד אופי כעלות
הישראלי.

ל חרס״ ״כופר ט עד מו
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ת - דדו א
המוות דפו■ יומיים

 את נתנה האמריקאית פוכנות־הכיץ
 רב־אלוף של למינויו הביטחוני אישורה

 ישראל בשגריר אלעזר (״דדו״) דויד (מיל.)
מהתקף־לב. פטירתו לפני יומיים בוושינגטון,

 בארצות־ דיפלומטים מינוי לגבי המקובל הנוהל
 את תחילה מוסרת המשגרת שהמדינה הוא, הברית
 לאישור האמריקאי למישרד־החוץ המועמדים שמות

 בבדיקת־מהימנות, מותנה כזה אישור מוקדם.
 לגבי בעיקר האמריקאית, סוכנות־הביון שעורכת

 יש ידידותיות מדינות של שלדיפלומטים האפשרות
 למסך־הברזל, שמעבר בארצות קרובי־מישפחד,

 לחץ אמצעי עליהם להפעיל ניתן שבאמצעותם
וסחיטה.

 כיוון זו, מעין בבדיקה צורך היה דדו לגבי
 לפני שנפטר ואביו, יוגוסלביה יליד שהיה

 מדינה באותה התגורר חודשים, מיספר
מותו. יום עד קומוניסטית

 דדו: של הצוואה
א ר ל חזי ה ת ל ק א ארי

 (מיל.) רב־אלוף שערך האחרונה כשיחה
 פרס, שימעון שר־הביטחון עם אלעזר דויד
 אלוף של החזרתו אפשרות נגד יצא הוא

כצה׳׳ל. לשירות־פעיל שרון אריק (מיל.)
 יוחזר שאם כך על פרם את דדו העמיד שיחה באותה

 הדבר עלול ההיבטים לשאר נוסף הרי לצבא, אריק
 שהוא כיוון בו, נוספת אישית כפגיעה להתפרש

 אריק את להרחיק — בזמנו — שהחליט הרמטכ״ל היה
 טוענים, מישרד־הביטחון בחוגי פעיל. משירות

 בלתי־כתובה צוואה מעין זו בבקשה לראות יש כי
דדו. מצד

ד מיקצוע■ איגוד ר פ  נ
לעובד־י־המדינה*

ת ר ב ג ה דה ל רי הי
 הביאו מהארץ, לירידה הגורמים על שנערכו, מעקבים
 של להחלטתם המכריעות הסיבות אחת כי למסקנה
 בשנתיים היתה, מהארץ לרדת צעירים אנשים

עליהם. שהוטל הממושך שירות־ד,מילואים האחרונות,

שיחות
קר״סק■ ע□

 ניתן לא במערכת, תלויות שאינן מסיבות
 אורי של ראיון״הענק את השבוע לפרסם
 ברונו אוסטריה, ממשלת ראש עם אבנרי

קרייסקי.

 השלום, על קרייסקי מדבר שבו הראיון,
ב ״פורסם והציונות, היהדות הפלסטינים,

הזה״. ״העולם של הבא גיליון

 אנשי־ גוייסו יום־הכיפורים מילחמת שאחרי בשנה
 יום. 120 עד שנמשך לשירות־מילואים רבים מילואים

 במילואים השירות ימי שיעור הגיע שחלפה בשנה
יום. 90ל־ עד

 שירות• תקופת להחזרת הסיבות אחת
 — כחוק שנקבע כפי לשיעורה המילואים

 — לקצינים יום 45ו־ לכד״א בשנה יום 35
 משד את שאפשר, כבל לצמצם, הרצון הוא

 במוטיכאציה כמילואים השירות
מהארץ. לירידה

שד חג■ ש א ק ב מ

 ארצות־הברית יהדות של הפיתאומית ההתעוררות
 המחאות ומסע ישראל, נגד הערבי החרם בעניין

 בארצות־ יהודיים אירגונים של המישפטיות והתביעות
 את המקיימות אמריקאיות, חברות נגד הברית

 מישרד־ על־ידי ומודרכים מכוונים החרם, הוראות
 הבונדס. ומיפעל הישראלי האוצר

 זה מסע־התעוררות של האמיתית המטרה
 לחרם, אמריקאיות הכרות כניעת נגד
 תרומות הכרות מאותן לגבות לנסות היא

 . הבונדס של איגרות ורכישת למגבית, גדולות
״ חרם״. ״כופר מעין שישמשו

 שהוגשה מישפטית תביעה היא לכך ההוכחות אחת
 של יהודיים בעלי־מניות מצד קודאק, חברת נגד

 לפני בילבד קצר זמן מניותיהם את שרכשו החברה,
 יהודיים. אירגונים הוראות פי על התביעה, הגשת
 ישראל עם פעיל מיסחר אומנם מנהלת קודאק חברת
 לכלול מסרבת אך הערבים, מאיומי נבהלת ואינה

 לבעלי־המניות, שלה השנתי בדו״ח זו ברוח הצהרה
 המסבירים יש היהודיים. האירגונים של בתביעתם

 קודאק חברת את לאלץ כניסיון התביעה את
המישפטית. התביעה ביטול תמורת ״כופר־חרם״ לשלם

ק ם קצינים ר רי כי ב
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שאים ח ר לו ש א ל ל כ ל
 שנעשה הצבאי־ השיפוט כחוקת תיקון

 יהיו לא ואילו־ מעתה בי קובע לאחרונה,
 שיפוט קציני או זוטרים, קציני־שיפוט עוד

 רשאים כיבלל, ועד רב־סרן עד בכירים
 צבאי, בבית־כלא כפועל מחבוש עונש לגזור

 כפניהם. לדץ העומדים חיילים על
 הצבאיים בתי־הכלא מהצפת כתוצאה נעשה התיקון

 קלות עבירות על בעונשי־מאסר שנענשו בחיילים,
 שנערכו מחקרים זוטרים. קציני־שיפוט בידי לכאורה,

 הכליאה אין המיקרים במרבית כי העלו זה בתחום
 לרעה משפיעה אלא מתקנת, הצבאיים בבתי־הכלא

ז משמשים אלה שבתי־כלא כיוון הכלואים, על
 ומעשי־סדום. מישחקי־קלפים לעישון־חשיש, חממה

 שיפוט קצין בי קובע, כחוק־הצכאי התיקון
 חייל על לגזור מעתה יובל סגן־אלוף כדרגת

 כפועל. מחבוש ימי שיכעה עד של עונש
 על לגזור ניתן שבגינן רציניות, עכירות
 יועברו יותר, ממושבים עונשי־מאסר חיילים

 דרגות כעלי קציני־שיפוט כפני לשיפוט
יותר. כבירות

 הנוכחי, המשכר בעיקבות בי הנמנע מן לא
 מצד וההסתדרות הממשלה כין שפרץ

 קבלת כשאלת עוכדי־המדינה, לבין אחד
 מיקצועי איגוד יקום ועדת־־ברקאי, מסקנות

 קשור יהיה שלא עוכדי־המדינה, של חדש
 .ההסתדרות. כמיסגרת הנוכחי כאירגון

 והלא־ייחודיים, הייחודיים עובדי־המדינה,
 הממשלה בהסכמת שנתקבלה הפשרה על הממורמרים
 כי טוענים דעתם, את לשאול מבלי וההסתדרות

 הוועדים נציגי אותם. לייצג חדל בהסתדרות נציגם
 הנוכחי למשבר כי הודיעו, עובדי־המדינה של

 אם אפילו מרחיקות־לכת, תוצאות להיות עלולות
 מיפלגת־ ראשי הפעם. אותם לשבור הממשלה תצליח

 חוששים משל, ירוחם ההסתדרות ומזכיר העבודה,
 בבחירות עורף להפנות עלולים עובדי־המדינה כי

 רובם נהגו שעבודה העבודה, למיפלגת הבאות
מסורתי. באורח להצביע

ר ,,,.■ורד חז  ?־38■? - ש
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 השבוע צה״ל של והמופת העוז עיטורי מקבלי בין
עיטור־המופת את יקבל אשר איש־מילואים, גם נכלל

ר תיו ל״דבר׳י ל
 אשר לשעבר, דבר של המדיני סופרו אשד, חגי

 של בפועל עורך לשמש כדי עיתונו ממערכת התפטר
 ביקש דיין, משד. של המיועד העיתון הזה, היום

 ככתב לעבוד ולהמשיך מהתפטרותו לחזור־בו
בדבר. מדיני

 הקשיים נוכח בו חזר אשד כי נראה
 של הוצאתו־דאור כדרך• הנערמים

החדש. היומון
 על זמר, חנה דבר, עורכת השיבה טרם בינתיים
 כמה כי נראה לעיתונה. לחזור אשד של בקשתו

 שר־הביטחון וביניהם מיפלגת־העבודה, ממנהיגי
החזרתו. למען להתערב עשויים פרם, שימעון

ר מה ת ת ס ולאחד* מ
תו ד פעילו ♦ ש ד א רי ב א

 לתפקיד אבריאל אהוד של כשנתיים, לפני מינויו,
 בערפל לוטה היה בשיקאגו ישראל של כללי קונסול

 של מנערי־החצר אחד שהיה אבריאל, ממושך. זמן
כראש־ממשלה, כהונתו בתקופת בן־גוריון מיד

ת לו צ תנ ד ה הו א ל
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 16.7.75 מיום )1976( הזה״ ״העולם כגיליון
 עד אומו ״נדפוק שכותרתה כמכה נתפרסמה

 יו״ר פרץ, יהושע למר המתייחסת הסוף,״
אשדוד. נמל עובדי מועצת

 אהוד כי השאר, כין נטען, הנ״ל בכתכה
 בסו- אסף שר״חתחבורה, עוזר גרא, (״אודי״)

 בעל חומר מישרד-התחבורה, ובשליחות דיות
פרץ. יהושע מר על אישי תובן

מו גהזויתן, העובדות את שביררה לאחר
 בל היה לא כי הזה״ ״העולם מערכת דיעה
 בכתבה האמורות לקביעות יסוד ובל שחר

גרא. (״אודי") לאהוד המתייחסות הג״ל,
 אחוד לפני מתנצלת הזה״ ״העולם מערכת

 ומצטערת המוטעה, ותוכנה הכתבה על גרא
 ועדי־ עם בקישרי״עבודתו לו שנגרם נזק כל על

במדינה. עובדים


