
תוגונןיך
ה ר ע ב ס בי □ ס פירסו

 לשאול הגבולות ביקורת קציני נצטוו באחרונה
 המגיעים הישראליים, הדרכונים בעלי את ולחקור
 הדרומית, מאמריקה או מאירופה האמריקאי לגבול

 בישראל. באחרונה שהו מתי
 מאומת והדכר — המצהיר ישראלי כל

 יותר בישראל כיקר לא כי — בדרכונו
 כארצות־ שהותו את מגבילים אחת, משנה

 יש אם אפילו כלבד, יום לשלושים הברית
 לתקופה ושהייה כניסה אשרת לו

יותר. ארוכה
 נעשה הדבר כי סבורים בארצות־הברית הישראלים

 את לצמצם במטרה ממשלת־ישראל, עם תיאום תוך
 חשש, מתוך האמריקאים זאת עושים למעשה הירידה.

 יורד־ הוא במדינתו שנה ביקר שלא שישראלי
 תקופה בארצות־הברית לשהות ועלול בפוטנציה,

בלתי־חוקי. באופן ארוכה

או ח״ם ד לנ

 פעם לא טענו השילטונות אשר (״השחר״), אל־פג׳ר
 דיעותיהם הובלטו במייוחד לאש״ף. שייך הוא כי

 ישראלי־ שלום למען הישראלית המועצה ראשי של
 אליאב, לובה פלד, מתי אלישר, אליהו — פלסטיני

 קינן עמום ארנון, יעקוב שחם, דויד אבנרי, אורי
 אמנון של דיעותיהם פורסמו כן אמיתי. ויוסי

 ועוזי עמית דניאל כהן, בני דורי, לטיף קפליוק,
 הפלסטינים מן תבעו הכותבים כל בורשטיין.

 המבוסס שלום ולכונן לחזית־הסירוב, עורף להפנות
הדדית. הכרה על

 מסמן שהפירסום יודעי־דכר, סבורים בגדה
 למחנה־השלום אש״ת של בגישתו מיפנה

הישראלי.
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עו׳ מיסמך גז
 על־ידי לממשלה שהוגש סודי, מיסמך של תוכנו

 ושפורסם קניג, ישראל הצפון, מחוז על הממונה
 המשמר, על מפ״ם יומון על־ידי במלואו השבוע
 בינלאומית. פוליטית לסערה יגרום

 אנטי־ערבית, גזענית כרוח כתוב המיסמד
 הגזע חוקי כרוח המלצות כתובו כולל

 את לדכא כמטרה נירנכרג, של הנאציים
 את להגביל כישראל, הערבי המיעוט

 מהארץ. ירידתו את ולעודד התרכותו
 להקים הממשלה בפני קניג ממליץ השאר בין

 הערבי, במיגזר העבודה״ למיפלגת אחות ״מיפלגה
 סמויה! נוכחות בה לקיים יהיה ״המוסדות״ שעל

 אחרי אישי למעקב שירותי־הביטחון של צוות למנות
 ״מימצאים לפירסום להביא כדי ערביים אישים

 מרכזיים ״מוסדות כי לגרום אודותם! שליליים״
 יהודים בודדים או מיסגרות להעדיף ישימו־לב

 של לחו״ל נסיעות על להקל ערבים״! במקום
 וסידורם חזרתם על ולהקשות ערבים תלמידים
 הערבים הסטודנטים מיספר את להגביל בעבודה!
 ועוד. הגבוהה, ההשכלה במוסדות

 להתפטר ייאלץ קניג בי ספק אין
הסודי. הדו״ח פירסום כעיקכות מתפקידו
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 עשוי רוזוליו, דני לשעבר, הקיבוץ־המאוחד מזכיר
 אחרי שתתמנה הבאה בממשלה כשר להתמנות
 גלילי, ישראל את להחליף עתיד הוא הבחירות.

 מסתבר זה דבר בממשלה. אחדות־העבודה כנציג
 להחליף רוזוליו את לשכנע הניסיונות רקע על
 מחלקת־ כמנהל בתפקידו בדאון, מרדכי(״מורל׳ה״) את

 היהודית. בסוכנות הנוער־והחלוץ
 את עליו לקבל רוזוליו נטה לא תחילה

 אם כי כפירוש טען המוצע, התפקיד
 לשירות דרכו תיחסם לקבלו, יסכים

 לקבל משהסכים עתה, הכאה. בממשלה
 כבד מקורביו זאת מפרשים התפקיד, את

 מרכזיים, אישים על־ידי לו, שהובטח
 מינויו את למנוע בדי ככף יהיה שלא
 מזדהה רוזוליו באה. כקדנציהה בשר

גלילי. של הניציות דיעותיו עם לחלוטין

א חיים יהיה ל
 חיים ח״כ חרות, הנהלת יושכ-ראש

 הליכוד מועמדי כרשימת יוצב לא לנדאו,
הכאה. לכנסת

 לנדאו, את לשכנע רבים מאמצים נעשו בחרות
 כאחד — באדר יוחנן ח״כ עם יחד — הנחשב

 בגין, מנחם חרות למנהיג הנאמנים הוותיקים משני
 יירש כפיצוי בכנסת. מקומו על לוותר להסכים

 יוסף עליית־הנוער, ראש של מקומו את לנדאו
הסוכנות־היהודית. בהנהלת קלארמן,

 שוב ה ר שט הטי
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 על־מנת קצין־צודק, מינתה תל־אביב מחוז מישטרת
 צורף של מכיסו ל״י אלף נעלמו לאן לבדוק

 המרכזית היחידה של סמל בידי שנעצר תל־אביבי
 כתב שהסמל בעוד המחוז. של ובילוש לעיקוב
 הצורף של גופו על שנערך חיפוש בעת כי בדו״ח,
 היו כי הצורף טוען ל״י, 3500 בכיסיו נמצאו
לעצמו. ל״י אלף נטל הסמל וכי ל״י, 4500 בכיסיו

 קצין־פודק מינוי על החליטה המישטרה
 הצורה, של שפרקליטו אחרי רק לפרשה

 לבית פנה לוויט, ישעיהו עורך־הדין
 עזרת את לבקש כדי מישפט־השלום

 כידי העצור של כספו גניבת נגד החוק
החוק. שומרי
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 :בגדה השבוע נעשה רב-משמעות חידוש
 ערכי עיתון פירסם הראשונה הפעם זו

 יהודים־ אנשי־שדום שד דיעותיהם את
 מדינה להקמת המטיפים ישראליים,
 בין ולהסדר וברצועה, בגדה פלסטינית

״ף. ואש ישראל
ביומון גדולים עמודים בשני פורסמו היהודים דיברי

 עלולה כזעיד־אנפין ווטרגייט פרשת
 נוכח תל־אכיב, מחוז במישטרת להיחשף

 שהיה סרט־הקלטה בי המישטרה טענת
 כיותר, חיוני חומר כשעליו כידה, מצוי

כטעות״. ״נמחק
 שיחות הוקלטו שעליו בסרט־הקלטה הוא המדובר
ובלשי המישטרה מוקד בין שהתנהלו האלחוט

...■מלא לאסירים
 בא: גילו כתי־־הסוחר שילטונות

 ערכים ביטחוניים אסירים אצל
 הומר־־הדרבה כבתי־בלא, אים

מסתבר הכלה. כנושאי כיותר לל
.....־ הערך־־׳־ חטירור אידגוני

 כתי־הכלא כתור
 מעו על-פי להכלה,
 לחד.״״!-!. ותרשימים ציורים

שנכ ביטחוני אסיר כל מכף. כתוצאה
 חד מיספר על העולה לתקופה לא

 כאד כשהוא מכית־חבלא יוצא דשים,
 לא אם גם מופסד, הבלן תיאורטי פן

 שנאסר. כעת כחבלה מושג לו היה
 כתי-הסוהר שילטונות עושים עתה

 המצב את למנוע כדי ניכרים מאמצים
 לחב• מיכללות כתי-הסוהר הפכו שבו

לנים.

 תל־אביב בלב כחודשיים לפני שירו המרכזי, המדור
 בקשת על־פי והרגוהו. מאשדוד, בן־שלמה שלום בנער

 ניאות קאזים, חיים עורך־הדין הנער, הורי פרקליט
 הנער, של מותו נסיבות את לחקור חוקר שופט

 היה לא כי קבעה המישטרה של פנימית שוועדה למרות
 כאשר שהרגוהו. השוטרים בהתנהגות פסול כל

 , לשופט־החוקר שתמסור מהמישטרה קאזים ביקש
 השיחות נרשמו שעליו סרט־ההקלטה סלילי את
 כי המישטרה טענה בנער, שירו הבלשים עם

טעות״. ״בגלל מהסרט ההקלטות נמחקו לצערה

א איש  הציע ל
ת אהרון א בן־
 בעיתונות, האחרונים בשבועות שפורסמו הידיעות

 לוועדה בן־אהרזן יצחק של אי־צירופו פרשת סביב
 בלתי־ היו העבודה, מיפלגת ועידת של המכינה

 שפורסם, למה בניגוד מרכזית. בנקודה מדוייקות
 חילוקי־דיעות בשל לוועדה בן־אהרון צורף לא כאילו

 אחדות־ של 13ה־ ועדת חברי בקרב וניצים יונים בין
 המועמדים. את שקבע הגוף העבודה,

 זה גוף חברי מכין איש בי מסתבר, עתה
 כמועמד כן־אהרון של שמו את העלה לא

המכינה. לוועדה
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 את החמירו בארצות־הברית שילטונות־ההגירה
שם. ישראלים של ולשהייה לביקור התנאים

אד מיו טר  ה
 ייאל־עד״ של

ך פ ת ה ס כנ ת־־ בי ל
 את הביעו ״אל־על״ חכרת של נוסעים

 החברה סניף מנהלי לפני מחאתם
 ב• הטרמינאל הפיכת על כנידיורק,

 חסידי לכית־בנסת. קנדי נמל-התעופה
 שתי על משתלטים כנידיורק חכ״ד

מנ טיסה כל ולפני כאולם, הקומות
תפי להניח הנוסעים את לאלץ סים
 אפילו תפילת־הדרך, ולהתפלל לין

 לאו. או יהודים הם אם לבדוק מכלי
 בישראל התגובה היתה מה לשער קל

 קאתוליים במרים היו למשל, אילו,
 ״אלי• בהכרת נוסעים לשכנע מנסים
 עלייתם לפני להצטלב ברומא, טליה״

למטוס.
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 שנחשפה בנתניה, גלי־צאנז מלון שערוריית
 בעיקבות )2034( הזה העולם על־ידי לראשונה

 המלון שומר על־ידי בחור־ישיבה של הריגתו־בשגגה
 בעיקבות בכנסת. גם הנראה ככל תועלה הקשיש,

 ליועץ־המישפטי- הלפרין רפאל שהגיש הקובלנה
 ועדת־השירותים עומדת המלון, הנהלת נגד לממשלה

 בפרשה. לדון הכנסת של
 כהן גאולה הליכוד ח״כ הגישה במו־בן

 שבה קול, משה לשר-התיירות שאילתה
 איפשר כיצד להשיב ממנו מבקשת היא

 עשר כמשך מלץ לנהל מישרד־התיירות
 כחוק, כנדרש מוסמר מנהל ללא שנים
 לחוק. בניגוד תמריצים המלון קיבל וכיצד

 שבשליטת מקלויזנבורג, האדמו״ר ייחם כבר בינתיים
 בחור־הישיבה הרג את המלון, נמצא חסידיו

 טען שערים ביומץ שפירסם במאמר למחבלים.
 כזאת בעת בדבר אשם אין הלכה ״על־פי האדמו״ר:
 עיסקי על הבאים מחבלים אוייב, מפני שמפחדים

 לומר ויכולים נקיים ישראל כל ׳ובוודאי נפשות
 על־ידי נגרמה והריגתו הזה׳, הדם את שפכו לא ,ידינו

לחובתם.״ ונזקפה הצוררים הגויים
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