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 שמפ״ם בטוחים מיפלגת־העכודה בחוגי
 המערך, כתוך דבר, של כסופו תישאר,

 הדבר ההפובות. התכונות בל למרות
 שראשי לניסוחי־פשרה, תודות יתאפשר

 הכנתם. על שוקדים ככר מיפלגת־העכודה
 חוא מפ״ם בפרישת האיום כי ממהרים, הם אין

מחנה־פרס. נגד מחנה־רבין של הנשק־הסודי מסוגי אחד

א ד לי ל ו1טו ה י ו
״ם3ו? עם מו״מ

 ערבים, לענייני ראש־הממשלה יועץ שהיה מי
 הממלכתי מהשירות שפרש טולידאנו, שמואל

 זה במהלכו הפתיע ידץ־תמיר, לתנועת והצטרף
 כדיעותיו שקרוב כמי ידוע היה טולידאנומפ״ם. ראשי את

 להצטרך מישאלה הכיע הוא למפ״ם.
 וכימים זו, מיפלגה כמיפגרת לפעילות

 לתנועה הצטרפותו על להודעתו שקדמו
 כמה עם שוחח לשינוי, הדמוקרטית

 המיפלגה. בצמרת■ שילובו על מפ״ם מראשי
 מהמערך לפרוש מפ״ם של היסוסיה כי נראה

 עצמאית ברשימה תופיע לא היא כי והמסקנה
 האחרון ברגע טולידאנו את שדחפו הם בבחירות,
ידין. לזרועות

ן לו ש כי שון ה א ר ה
ל ■דין ש

 ברשימת ריאלי במקום להיכלל עשוייה הצרכנים,
לכנסת. הליכוד
 את תהווה שמאיה מקווים הליכוד אנשי

 כלוחמת אלוני, לשולמית הליכוד תשובת
 עקרות־הכית. זכויות למען

 — הליכוד לשורות נוספת תיגכורת
 קצין שרוני, (״נתקה״) נתן תת-אדוך
 ויהווה ״ד מצה להשתחרר העומד השיריון

אשקלון. עיריית לראשות הליכוד מועמד

טי ירחון ביי □□ סו פיר
□ שירי ררי שו ט

ישראל■■□
 האידית בשפה הסובייטי הירחון של האחרון הגיליון

 פירסם הסובייטית) (המולדת היינולאנד סאוועטיש
 לאידיש בתירגום 1976 שנת של האחרון בגיליון

 מייד במדינת־ישראל שהופיע בעברית שירים קובץ
 בידי שנכתב הקובץ, יום־הכיפורים. מילחמת אחרי

 בין ״גשר בשם ושנקרא וערבים, יהודים משוררים
 גדולה. לתהודה בשעתו זכה חופים״
מיכהר הסובייטי הירחון פירסם עתה
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 המועסק ירושלים, כמישטרת רס״ר
 מתפקידו הושעה ניידת, כאחראי

 כסך, ארנק כגניבת שנחשד אחרי
 כית־השוטר מיומנאי ל״י, צ3ט שהכיל

 שם כירושלים, רמת־אשבול בשכונת
מתגורר. הוא

 הארנק את סחב כי טען השוטר
 נוטים מפקדיו קונדס. כמעשה מחברו

 הנקי עכרו לאור זו, לטענתו להאמין
 לשורה הומלץ הוא כי העובדה ולאור

הצ עכור ציונים־לשכח של ארוכה
כשוטר. כתפקידו טיינותו

 מחרימים האוניברסיטה ששילטונות כך על
 בפעולותיו. ומהכלים זה ועד

 חיפה ירושלים, לאוניברסיטות כניגוד
 אוניברסיטת ראשי מסרבים וכאר־שכע,

 ► הערכים הסטודנטים בוועד להכיר תל־אביב
 מחדש שהתארגן זו, באוניברסיטה

 30מ־ט יותר ומייצג האחרונים, כשבועות
ערכים. סטודנטים

 הניסיונות כל כי סיפר וועתד, סיס הוועד, יושב־ראש
 לדיון וערבים ליהודים משותפים ערבים לארגן

 לסטודנטים הספציפיים ואחרים, פוליטיים נושאים על
 אגודת־הסטודנטים מצד בהתנגדות נתקלו הערבים,
 להיערך עומדות ההפגנות האוניברסיטה. והנהלת
 תל־ באוניברסיטת הבחירות שבוע שהוא השבוע,

לעריכתן. השילטונות התנגדות למרות אביב,

ב בן ר ד ה שו  ח
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 חוקרת כתד־אכיב הירקון מרחב מישטרת
 אברר, שלום הרב שד כנו אכדר, ינון את

התיקווה. שכונת שד הרב
 צעיר עוד עם יחד שעבר, בשבוע נעצר הרב בן

 גיסו שעל־פיה תיירת תלונת בעיקבות מבת־ים,
 בתל־אביב. פלאדה מלון ליד אותה לשדוד השניים
 את לחטוף השניים ניסו התיירת של עדותה על־פי

 להימלט, שניסו בעת ונחבלה בהם נאבקה היא ארנקה.
1* אופנוע. על רכובים
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 בידי ייבדק בתל־אביב הירקון מרחב במישטרת רס״ל
 תל־אביב, מישטרת מפקד על־ידי שמונה קצין־בודק

 ערבי פועל על־ידי נגדו שהועלתה לתלונה בקשר
 לפני אירעה הפרשה ביפו. בקרמן במוסך העובד

 המישטרה את הזעיק המוסך שעובד בעת כשבועיים,
 למוסך. פריצה ניסיון בעת שנתפס פורץ לעצור

 לפורץ, מארב טמן הוא העובד לדיכרי
 נעלמו ארוכה תקופה שבמשך אחרי

 הגיעה כאשר שונים. חדקי־רכב מהמוסך
 . האיש זוהה למקום, המישטרה ניידת

 ~ חזר מעצרו אחרי כאיש־מישטרה. שנתפס
 העובד את היכה המוסך, אל הפורץ
 שנשבו. בלב כו שיפה ואך נמרצות מכות

 ועתה למישטרה, שנייה תלונה הגיש המוסך עובד
 רס״ל של התנהגותו את לבדוק קצין־בודק מונה

המישטרה.

 ידין ייגאל של שהגל תיקווה צפה המערך בחוגי
 לרדת. מתחיל הוא מעתה וכי נשבר,

 מסיבת־העיתונאים הובאה לכך בסימן
 לרגל השבוע, השני כיום ידין שכינס

 הכנסת. מן הדוי כנימין של התפטרותו
 גדול אולם הובן הקודמות במסיבות במו

 עיתונאים להמוני ציפייה תוך למסיבה,
 נתפס. אחד שולחן רק אולם ואנשי-טלוויזיה,

 שחולל סער, צבי עורך־הדין של התפרצותו רק
גמור. משיעמום המסיבה את הצילה במקום, מהומה

ה צי ק בו רו ל פ רק״ח? ש
 תנועות, בכמה השבוע התחוללו זעם של התפרצויות

 רק״ח, דובר מפי הודיעו, ששידורי־ישראל אחרי
 חזית להקים מתכוונת הקומוניסטית המיפלגה כי
 לובה של סיעתו כמו ציוניות, תנועוית־שלום עם

 ומוקד. הזה העולם תנועת אליאב,
 רק״ח, שד פרובוקציה בכך ראו רבים

 של סיבויי־הכחירות את לקןקל שנועדה
 תווית כהן ולהדביק אדה תנועות

קומוניסטית.
 חריפה, הכחשה פירסמה אף הזה העולם תנועת

 שיתוף־פעולה בחשבון בא לא כלל כי נאמר שבה
 התלות מן השתחררה שלא מיפלגה עם אלקטורלי
 היהודים זכויות למען למאבק והמתנגדת במוסקבה

בברית־המועצות.
 שמותיהן להזכיר התכוונו לא כי טוענים רק״ח חוגי
 מפי באקראי נפלט הדבר וכי האחרות, התנועות של

הרדיו. כתב עם בשיחה הדובר
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 לעצמה שרכשה תבורי, מאיה הצרכנים, אגודת מנהיגת
למען במאבקיה האחרונות בשנים רבה פופולאריות

 המערכת הקדמת כצירוך הקובץ, משירי
ישעיהו הפרופסור כידי שנכתב ומבוא לייבוביץ׳.

 הם: הרוסי בבטאון לאידיש שתורגמו המשוררים
 זך, נתן עמיחי, יהודה ג׳ובראן, סאלם חלפי, אברהם

 זיאד, תופיק ויזלטיר, מאיר לווין, חנוך חיר, נזיה
 יעקב קינן, עמום רייך, אשר זקם, אריה פרופסור

וייבי. אבי־שאול מרדכי ברזילי, משה רוטבליט,

ד ..דחך״ ה ו  ת3ו<עו־ י
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 (מיל.) אלוף של בראשותו הליכוד, של הבחירות מטה
 דחף, פירסום לידי להעביר החליט וייצמן, עזר

 הפירסום מערבת את ז׳זרבין, אליעזר של בבעלותו
 הקרובות. הבחירות לקראת הליכוד של והתעמולה
 ממערכת- חלק דחף פירסום ניהל הקודמות בבחירות
המערך. של הפירסום
 כהפתעה התקבלה הליכוד של זו החלטה
 למסור הליכוד נהג בעבר שכן גדולה,

 ״ארמון״ לפירסום שדו מערבת־הפירסום את
 המיפלגה איש אדמון, דויד שד שבבעלותו
הליברלית.
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 כשטח להיערך עומדות הקרובים כימים

 הפגנות כרמת־אכיב תל־אכיב אוניברסיטת
 ועד בידי שתאורגנה מחאה, ואסיפות

במחאה באוניברסיטה, הערבים הסטודנטים
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 את השלימה ההסתדרות של ועדת־הביקורת־המרכזית
 הנוכחי הפועל במזכ״ל העוסק שלה, הביקורת דו״ח
אופק. יצחק

 עמודים, צ4 המכיל הדו״ח, מסקנות
 שנרמז כפי אך בסודיות, זה בשלב נשמרות

 חמורות, קביעות כמה מכילות הן
 של כהונתו המשך את כספק המטילות

■הפועל. במזכ״ד כתפקידו אופק

סיונוח ת נ י י קנ ל
□ תק׳ ש ת □י ג י ל ב

 סיום לפני מחזורים 13 עתה, ככר
 לשחד ניסיונות נתגלו בכדורגל, הליגה

 תוצאות. להטות כמטרה כדורגלנים
 שנערך כדרבי נעשה באלה הראשץ

 ערב תל*אביכ. והפועל מבכי בין
 את לשכנע ניסיון נעשה המישחק

 סכום תמורת כי מבכי, משחקני אחד
קבו להפסד יגרום ״י ד אלך 13 של

 עדיו הופעלו ואז סירב, האיש צתו.
 לחסלו איומים בודל אחר, מסוג לחצים

 מכירות-מיש- חשיפת תוך ככדורגלן
 עמד זאת למרות כעבר. שלו הקים

 ניצחה. מבכי וקבוצת בלחצים,
 על־ דומה ניסיון נעשה שעבר כשבוע

שני שמשון, קבוצת מאוהדי אחד ידי
 קבוצת משחקני כמה על להשפיע סה

 הניצחץ את למכור רמת-גן הכוח
 עמדו הפעם גם לשמשון. ק כמישה

בלחצים. השחקנים
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