
 המקצועיים האיגודים
ב ״ ה ר א  ■ופערו ב

ד ל מרו ד וי כו לי ה
 עשוי כאילו בישראל, הימין אנשי של תיקוותם

 לעודד קארטר ג׳ימי הנשיא של החדש מימשלו יהיה
 או הליכוד במנהיגי ולתמוך בישראל חילופי־שילטון

 ׳מה על לה ואין יסוד כל משוללת שרון, באריק
 שלמרות כך, על ■מעידים הסימנים כל להיפך, לסמוך.

 קארטר בעיני רבץ יצחק את להציג הניסיונות
 ליהנות רבין יצחק עשוי פורה של כחסידו ואנשיו

 החדש. המימשל של רבה מתמיכה
 האמריקאיים, המיקצועייס האיגודים

 כמיפלגה מרובה השפעה שלהם
 המקיימים האמריקאית, הדמוקרטית

 העבודה, מיפלגת אנשי עם הדוקים קשרים
 ניסיונות את לנטרל כדי כקרוב יגוייסו
 קארטר מימשל אל להתקרב הליכוד מנהיגי
בתמיכתו. ולזבות

 האיגודים איש שהוא מונדייל, וולטר הנשיא, סגן
 ושל ישראל של האיש להיות עשוי המיקצועיים,

הלבן. בבית מיפלגת־העבודה,

ה״ב •הדוח ש אר  תדרו
ת ת א שו א ת ר בוו סו ה

 היהודיים האירגונים נציגי כי הנמנע מן לא
 הסוכנות הנהלת ראשות את יתבעו בארצות־הברית

הבאה. בקדנציה מאנשיהם, לאחד

 ויתר הסוכנות, בהנהלת לאנשיההם
החדש. המנב״ל כבחירת מעורבות

ה ר ה ל אז א ר ש  לי
ה בענ״ן ק רי פ א ם־ רו ד
 שביקרו האמריקאיים, הסנאטורים

 אזהרה לממשלה מסרו כארץ, לאחרונה
דרוס־־אפריקה.—ישראלי יחסי כעניין חמורה

 נזק לגרום עלולה זו פרשה כי אמרו, הסנאטורים
 בדעת־הקהל ישראל של למעמדה בל־יתוקן

 מדינות כמו ■נוהגת ישראל כי הטענה האמריקאית.
 ■מפני הסנאטורים, לדיברי תופסת, אינה אחרות
 רמה ממנה ותובעים מייוחד, וחס קיים ישראל שכלפי

■מייוחדת. ■מוסרית

לקוראי

02x11:1 ד ו ה
ה הוצאות של המסחררת העלייה

 המיני את מחייכת השבועון של ייצור
כ■ הגיליון מחיר את להעלות הלה

*23.
 שהקוראים מקווה הזה״ ״העולם

כהכנה. הגזירה את יקבלו

ת רו ה צ ל ההון ה  ש
ם רי כי ב ת - ה חסויו

 חוק לחוק צדוק, חיים שר־המישפטים יוזמת
 השוטרים, השופטים, שרי־הממשלה, את שיחייב

 להצהיר מקומיות, רשויות וראשי צבא־הקבע קציני
 בחסר. לוקה לתפקידם, שייכנסו לפני רכושם על

 הצהרות־הון יינתנו החוק הצעת פירטי על־פי
 הצהרות :מעובדי־המדינה כיום הנדרש על־פי אלה

 רק הנבדקות לפירסום, שאינן וסודיות, חסויות
 את הגדיל כי העובד כלפי ■חשד שמתעורר במיקרה

 המדינה בשירות עבודתו תקופת תוך רכושו את
בלתי־סבירה. בצורה
 מעין הצהרות־רבוש שכארצות־הכרית כעוד
 ולפירסום לעיץ וניתנות פומביות הן אלה

 בכך יראה שאיש מכלי דורש, בל על־ידי
 ערך בל יהיה לא הפרט, כזכויות פגיעה
 שאיש החסויות, ההצהרות בהפקדת מעשי

אמיתותן. על לערער יוכל לא

ת קרן רו ד ת ס ה  - ה
בוז משווע ב־ז

 של הפועל הוועד כבניין שורר רב אי-רצץ
 500מ־ יותר של הזמנתם נוכח ההסתדרות

כאמריקה, קרן־ההסתדרות של עסקנים

ת רו ע עבי ב ט  ר1 מ
חסו בדו״רו ה

״הפועל״ עד
 מכקו״ההסתד• של הקטלני הדו״ח

 ן שעי־ ״הפועל״, ארגון ראשי על רות
 !לפ• ככר הזה״ כ״העולם פורסמו קריו

 חלק גם מכיל שבועות, שלושה ני
 נמסר ואשר נחשפו, לא שפרטיו חסוי,

המישטרה. לחקירת
 עבי־ על םפרטים בולל החסוי חלק

ראשי -ידי  עלי שנעשו זר כמטבע רות
 חילופי כמיסגרת כעיקר ״הפועל״,

 משום כהן ושיש ,מישלחות־נוער
 חוקי של עקיפה והן האוצר הונאת
זרות. מדינות

 עלולה :החוק קיום על חקפדת־יתר
 אמריקאיי יהודים פעילות על להכביד

 על-ידי ומודרכת מונחית שפעילותם
ממשלת-ישראל.

 ״הילטוך. במלון ושוכנו לארץ שהובאו
 על־ידי משולם ההוצאות של חלק־הארי

ההסתדרות.
 פעולותיה כל על תמיהות מושמעות החלו כך כדי תוך
 לגייס ׳הצלחתה על באמריקה המכריזה זו, קרן של

 ■ברור שיהיה מבלי דולרים, של רבים מיליונים
אלה. ■מיליונים משמשים למה

בי זר■□״ ״סוכנים דו  פ
בוושינגטון היהודי

 לגילוי כוושינגטץ שנפתחה החקירה
 רשת־ שמזרימה החשאיים מקורות־המימון

 וחברי לסנאטורים הדרום־קוריאנית הריגול
 כמידה להשפיע עלולה בית־הנכחרים,

 ה,לוכי׳ של פעולתו חופש על גם רכה
כגיכעת־הקאפיטול. הישראלי

 ככל תהיה, החקירה של הצפויות התוצאות אחת
 והאסור המותר בדבר יותר קפדנית חקיקה הנראה,
 הקונגרס חברי של ואירוחם נסיעותיהם במימון

 זשליחיהן. זרות ממשלןת חשבון על זרות, במדינות
 אזרחים רישום על יותר קפדנית ביקורת גם צפוייה

 זרים״. כ״סוכנים אמריקאיים
 הפועלים אמריקאים חייבים הקיים, החוק על־פי

 זרים״. כ״סוכנים להירשם זרות מדינות בשליחות
 עין האמריקאית הממשלה העלימה כה עד אולם

זה. מחוק בולשות מחריגות

רג ה בו צ ת רו פנו ד
חי ור1צנ ד

של כוונתו סביב לפרוץ עתיד ציבורי ויכוח
ל בורג, ־־־־ -------

המועצה-לביקורת-סרטיס-ומהזות, בראש
דתי איש :נות  בורג׳ יוסף שר-הפנים,

צה*׳----- ---י ~
זה. מתפקיד שפרש גרי, לוי של במקומו

 איש היה ביותר, ונוקשה קפדני צנזור שהיה נרי,
 כי חוששים, רבים בחוגים וחילוני. אחדות־העבודה

 בנטייה לנסיגה לגרום עלול דתי צנזור של מינויו
האחרונות. בשנים במועצה שהסתמנה הליברלית

ה חוקרי□ ל עי מ
>1 ח ם ב״בי ח לו ה

 לפני נתגלתה לירות 4500 כםך מעילה
 באפקה, הלוחם״ כ״בית אחדים שבועות

 מייוחסת המעילה לאירגון־נבי־צה״ל. השייך
 את שהוציא ״כית־הלוחם״, ממנהלי לאחד

 כקיץ לחו״ל לצאת שעמד כעת הסכום
1975.
 שחשפה זו היתה אזרחי, מודיעין החקירות חברת

המעילה. פרשת את

ש׳ רון ם בן־י קו מ כ
יבין חיים

 שיצא יבין, חיים הפופולארי, שדרן־הטלוויזיה
 שהותו את וינצל למכסיקו אל־על של בטיסת־הבכורה

 מכסיקו, יהדות על תעודתי סרט להכין כדי שם
 נערכו בהיעדר כי — לארץ שוביו עם — לגלות עומד

 הטלוויזיה. של במתלקת־החדשות ■מהותיים שינויים
 גם אחראי יכין היה תפקידיו כמיסגרת

 כמחלקת־החדשות. חדשות־הפנים מדור על
 אלה כימים מועבר להיות עומד זה מדור
 ככתב משליחותו ששב כן־ישי, רון לידי

כמערכ״אירופה. הטלוויזיה

ה ד גנ ה או צ ת רו א
ה1א עד כ ט

 גולן, מנחם אל שהגיעו הראשונות ההזמנות אחת
 הישראלית הקולנועית הגירסה את להפיק העומד

 ■מקמפאלה, במפתיע הגיעה מיבצע־אנטבה, של
אוגנדה. בירת

 אוגנדה של הממלכתית חכדת־הסרטים
 את המפיקה נוח״, ״פירטי מהכרת ביקשה
 הסרט הפצת על זיכיון לקבל הסרט,

באוגנדה.
 גולן של בסירטו הגרמני המחבל תפקיד את אגב,
 הנודע הגרמני השחקן ׳הנראה, ככל לגלם, עתיד

קינסקי. קלאום

ס ר פטרון - פ
ת צ בו ר ק ס ר דו ב ה

11 ל על ש הפו ״
 מקומו על שומר דיין שמשה אחרי
 מכבי של קבוצת-הכדורסל כפטרץ

 כפירסו• אותו המזכה דבר תל־אכיב,
 של הבינלאומיים כמישחקיה רבה מת

 שר• יאמץ בכדורסל, אלוטת-המדינה
ה קבוצת את פרס, שמעון הכיטחץ,

 ויהפוך תל-אכיב, הפועל של כדורסל
פטרונה.

פו;
ב להתמיד המתכוון פרס, של חסותו

 חשכו תל-אביב במכבי להבא. גם כך
 דיין. משה של החלפתו על אומנם

אי מצאו לא הקבוצה שמנהלי אלא
מקו* את שתמלא אחרת ככירה שיות




