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 באשד הסכמה עדיין אין מיפלגת־העבודה ראשי בין
 כה עד להסתדרות. הקרובות הבחירות עריכת למועד

 לפני ייערכו להסתדרות שהבחירות מקובל היה
 מנת על בעיקר וזאת במדינה. הכלליות הבחירות

 מן שלהם ואי־שביעות־הרצון הבוחרים זעם את לספוג
 עצמה את שהוכיחה ההנחה, השלטת. המיפלגה

 שהבוחר שאחרי גרסה פעמים, מיספר כבר בעבר
 להסתדרות, בבחירות מיפלגת־השילטון את מעניש

 הכלליות. בבחירות ולפייסה אליה לחזור נוטה הוא
 הבחירות תוכננו זה שיקול עד־פי

 עתה אולם .1977 מאי לחודש להסתדרות
 כהסתדרות העכודה מיפלגת נציני מתחילים

 להסתדרות הבחירות דחיית את לתבוע
 מתוך וזאת לכנסת, הבחירות לאהד עד

 העובדים של זעמם עלול שהפעם חשש
 המערך בשילטון לפגוע השכירים

 ייערכו אלה בחירות אם בהסתדרות,
ככליא־־ברק.

״ ״גילו■ מי - קדו
ת תו ה אי ל ש מ מ ל

 אל־קדומי, פארוק אש״ף, של שר־החוץ של הכרזתו
 עם מגעים זה־מכבר מקיים שאש״ף מצרי, בעיתון

 צעד היא רק״ח, ועם בישראל מתקדמים״ ״יסודות
 להכרה בדרך אש״ף צמרת של ומחושב משמעותי

 ״היסודות על הוא בהודעה הדגש במדינת־ישראל.
 ישראליים לאישים היא כשהכוונה המתקדמים״,

רק״ח. למחנה שייכים שאינם
 שבאה זו, חסרת־תקדים שהודעה ספר אין
 ״ף אש של אחרים צעדים עם הקשר תוך

 נועדה על־ידו, עדיין פורסמו לא אשר
 לממשלת־ישראל, ברור איתות לשמש

 אש״ף, ובין כינה מגעים עתה שייתכנו
לבך. מוכנה היא אם

ה ד רי ה הי ל עו
ל ה ע רי ע ה

 העלייה נתוני •בל בלתי־רישמיים סיכומים
 היהודית, כסוכנות שנאספו והירידה,
 מיספר יהיה •מהשנה כך על מצביעים
 למדי ניכר בשיעור גבוה הארץ מן היורדים
אליה. ויעלו שעלו העולים ממיספר

ר פ א עו ה ל הי י
ל ״ כ ה מז ד בו ע ה

 ברעם. משה שר־העבודד, של בנו ברעם, עוזי
 המזכ״ל של הבלתי־מסוייגת בתמיכתו זוכה עוזי

 מזכירי מרבית בתמיכת וכן זרמי, מאיר הנוכחי,
 שהיתר, הנטייה המיפלגה. של האחרים המחוזות

 שיקולים בשל חלפה פניו, על עופר את להעדיף בעבד,
אישיים.

ה עד■ פ ד י מ ע מו
ף לי ח ה ת ל קורן א

 המועמד הוא יפה, עדי העבודה מיפלגת ח״ב
 יושב־ראש בתפקיד קורן יצחק את להחליף

תנועת־העבודה־הציונית.
 הועלו ארוכות, שנים זה בתפקידו המכהן קורן, נגד

בהעולס גם פורסמו השאר שבין חמורות, האשמות

ה ר ט ש מי ה ה ד כ ל
ה ר ט ש מי ־ ד ק פ מ
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 פקד, בדרגת בכיר קצין־מישטרה

 כאחת תחנת־מישטרה כמפקד המכהן
 בשבוע נלכד המדינה, בצפון הערים
 חיפה מישטרת שערכה במצוד שעבר

בחיפה. בתי־בושת על
 בשעה המישטרה, התפרצה כאשר

ה בליל־שבת חצות אחר וחצי אחת
 החשד שדפי בחיפה, לדירה אחרון

השוט הופתעו כית־בהטת, בה נוהל
 קצין- את כלקוח, במקום, לגלות רים

הבכיר. המישטרה
 את המסעירה זו, לפרשה בקשר

 הועלו המישטרה, שד הצפוני המחוז
 פרץ מהן אחת על-פי גירסות. שתי

בכי קציני-מישטרה שני בין סיכסוך
ה אחד שלח ממנו שכתוצאה רים,

 אחר ולעקוב לבלוש אנשיו את קצינים
התב כאשר השני. הקצין של מעשיו

 נוהג המישטרה מפקד כי לעוקבים רר
 הם ידועה, פרוצה של מחסדיה דהנות
 בדיוק הקצין את תפסו לדירתה, פרצו
האתנן. את דה ששילם כעת

 הקצין נתפס השנייה הגירסה עד־פי
 מ• חוליה עד-ידי מיקרה דרך הבכיר

 כמיקרה שנקש בעת חיפה, מישטרת
 עד-פי היצאנית. של דירתה דלת עד

ל הקצין הגיע גם־יחד הגירסות שתי
 העומדת במכונית־המישטרה מקום

לרשותו.

 רחבי מכל נגדו והולכות גוברות תלונות נוכח הזה.
 בעיקר הנתמכת הצעה, מתגבשת התנועה, סניפי

 להחליף העבודה, במיפלגת ההמשך דור אנשי על־ידי
 לכך. הסכמתו כבר שנתן יפה, בעדי קורן את

 על־מנת נואשת, מערכה לנהל קורן עומד הנראה ככל
תפקידו. על לשמור

ד מ■ ב ״ או ד ה כו לי ה
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 העבודה מיפלגת של ההסברה מדיניות מעצבי בקרב

 שנגדה העיקרית למטרה באשר חילוקי־דיעות קיימים
 המיפלגה. של ההסברה מחץ עיקר את להפנות יש

 העיקרית הסכנה כי הסבורה קבוצה קיימת בעוד
 נפרדת מהתארגנות נשקפת הבאות בבחירות למערך

 כל את להפנות יש כך משום וכי שרון, אריק של
 ולהציגו מדמותו להמעיט כדי נגדו, ההסברה מאמצי
 האיום את הנגדית האסכולה מבטלת — כסכנה
באריק. הטמון

 אריק עשוי השנייה האסכולה אנשי לדעת
 למערך, שותף הבחירות, אחרי להיות,
 מערכת עיקר את להפנות יש ולפיכך

דווקא. הליכוד נגד הבחירות

ד ר ק מ תי □,הוו

 בפעולה פתח ההסתדרות, של הוועד־הפועל חבר
 המנהיגות של תמיכתה את למנוע המיועדת
 דור אנשי של בקידומם המיפלגה של הרישמית
 חוג־אכסודום. אנשי המכונים ההמשך,

 משלושים יותר החתים שכבר החדש, הגוף
 על במרד המאיימת עצומה על איש

 ההתעוררות נגד יוצא המנהיגות,
 אחדות■ עסקני של המחודשת החטיבתית

העבודה.
 התארגנות קיימת אם כי טוענים, הם לחילופין

 קבוצת החטיבה. את מייצגים הם הרי חטיבתית,
 במגמה השבוע, דחוף לכנס קראה כבר הוותיקים

 סבורים ושהם חבריה, שתופסים העמדות על להגן
עליהן. לאיים עומדים כי

ת ר בו ג ם תי ציני  ק
ם רי כי ה ב ר ט ש מי ל

 המדינה ברחבי קציני־מישמרה כעשרים
 סגן־ניצב דרגת כחודשיים בעוד יקבלו

 ויוצבו בצה״ל) סגן־אלוף לדרגת (המקבילה
כמישטרה. בתפקידי־מסתח מייד

 מחזור לסיום בקוצו״רוח ממתינים מפקדי־המישטרה
 למנגנון חדש דם להזרים כדי הבכירים, הקצינים קורס

 מוראלית. מבחינה והפגוע העייף הקצונה
 חניכי 30 כלל מתוך ניצבי־המישנה, 20 של הכשרתם

 שלמה ניצב־מישנה של בידיו הופקדה הקורם,
 ראש־ענף־תביעות שהיה מי מעולה, מישפטן רוזנבאום,
תל־אביב. מחוז במישטרת

ה ר קי 3וו ח ד ח0 ג  ו
ד ״ כ ם״ ״שיסו! מנ די ב עו

 ההסתדרותית חברת־הבנייה מנכ״ל הלר, מנחם
 המחלקה אנשי על־ידי שוב נחקר שיכון־עובדיס,

 החקירה חומר המישטרה. של במטה־הארצי לרמאויות
 תל־אביב. מחוז לפרקליטות שעבר בשבוע הועבר

 להגיש כדי ראיות די בידה אם לקבוע תצטרך אשר
 זה. בתיק הלר נגד כתב־איום

 של אחר בכיר פקיד גם נחקר הלר עם יחד
 זיגל בנימין ניצב של יחידתו אנשי החברה.

 שד לבתו הדר סייע כאילו חשד, חקרו
 לזוגות בשיכון דירה לקבל הבכיר הפקיד

 מיסמכים סמך על בתל-אביב, צעירים
 נשואה. היא כאילו מזוייפיס

 כתב־אישום, הלר נגד הוגש שעברה השנה בסוף
דומה. בפרשה החלו, טרם בו שההליכים

ב ה דו ט קי  מ
דו צ■ לו ד צו

ש כך על מצביעות שונות ידיעות
כ והולך המצטבר הנשק ארסנל אל

 הקרוב בעתיד להתווסף עלול לוב,
 כה שעד כדי-שיט צוללות, שד צי גם
 עושה דוב זו. מדינה בידי נמצאו לא

 מכרית- הן צוללות, לרכוש מאמצים
מצרפת. והן המועצות
צו יימצאו אם כי חוששים במערב

ל עלול הוא קזאפי, של בידיו ללות
 מ- כמה באמצעותן לבצע התפתות

 ושלא בעבר, שתיכנן מעשי־הטירוף
 היעדר כשל בעיקר הפועל אד יצאו

 גם עלול קזאפי מתאימים. אמצעים
צו בהשטת פלסטיניים פידאין לאמן
 לשם צוללת בידיהם ולמסור ללות,

לישראל. נתיבי-הים שיבוש

ם ניי שי ת־ א ם ר  מי
ה ב נ ג ה נ צ יל מ
 לאחרונה ניגנבה ביותר משוכללת מירפאת־שיניים

 הוא המדובר הרוסים. כשהם נתגלו ושרידיה בצה״ל
 רכש שאותן הגרמניות מכוניות־הקרון מארבע באחת

 מהן אחת בכל ואשר חיל־הרפואה, לאחרונה
 וחדר־ מזגן־אוויר ביותר, משוכללת מירפאת־שיניים

 אלה ממירפאות־ניידות אחת כל של שווייה המתנה.
לירות. ממיליון יותר

 שר־השיכון של סיכוייו פחתו •טוב לאחרונה
 המזכ״ל לתפקיד להיבחר עופר אברהם

העבודה. מיפדגת של הבא
 ההיסוסים למרות זה, לתפקיד להציב היא הנטייה

המיפלגה, של מהב^רושלים מזכיר את וההסתייגויות,

רו ה ב״אחדו ד בו ע ה
 אחדות־העבודה חטיבת מוותיקי המורכב חדש גוף

ז׳יטלני, שמואל סביב המתרכז שבמיפלגת־העבודה,

 צה״ל מבסיסי מאחד נגנבה מהארבע אחת
 רק הצבאית המישטרה על-ידי ונמצאה

 נמצא עצמו הרכב ממושכת. חקירה לאחר
 זיל היקרים האביזרים ואילו הדוס,

 עדיין הצבאית המישטרה נעלמו. המירפאה
הגנבים. את ללכוד הצליחה לא


