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 יותר לו קל יהיה אז עצמאית. ברשימה יופיע אם
 עתה שכן ידין, לתנועת ולהצטרף אנשיו עם לפרוש

זו. לרשימה להצטרף המועד את איחר כבר

 מי וילסון, הארזלד למען ידועה שמרנית אישיות
 האיש מיפלגת־העבודה. מטעם ראש־הממשלה שהיה
 של אמונם את לרכוש והצליח ברודזיה, בריגול עסק

 עצמו. סמית איאן ובראשם הגזעניים, המנהיגים
 סמית גילה שנים, עשר לפני שחובר הדו״ח, על־פי
 בחשאי לרודזיה העוזרות המדינות הן מי לסוכן

 האו״ם. מטעם עליה שהוטל החרם, את לשבור
 שווייץ, המערבית, גרמניה יפאן, את כללו המדינות

 פרוטוגל ספרד, צרפת, איטליה, בלגיה, הולנד,
וארגנטינה.

 ישראל. את כמייוחד הדגיש עצמו סמית אך
 אחדים, מקורות שלושה גם ציטט הסוכן
 מתחנות־ אחת היא ״ישראל כי לו שגילו

 הושמו שבעזרתן העיקריות, המעכר
___________________לאל.״ חסגקציות
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 יצחק בין בפגישה השבוע שהושג הסיכום למרות
 כי רביו הצהיר שבעיקבותיה פרס, לשימעון רבץ

 המטרה כי מעריכים כשר־הביטחון, תיקו שמור לפרס
 הבאה בממשלה לכהן היא רבץ יצחק חותר שאליה

 גם־יחד. וכשר־הביטחון כראש־הממשלה
 כשר־ פרם שימעון יכהן עוד כל כי ברור, לרבין

 יחבל מדינה־בתוך־מדינה, בראש יעמוד הוא הביטחון
 ממשלתו. עתיד על ויאיים פעולותיו בכל

 כרוב המיפלגה בוועידת זוכה היה אילו
 את וממגה פרס את מחליף רבץ היה מוחץ,

 כשר־הכיטחון. כר־לב חיים <מיל.) רב־אלוף
 לו ברור שנוצרו, יחסי־הכוהות לאור אולם
 פרס של כמעמדו לפגוע יכול הוא שאין
 ובממשלה. כמיפלגה שניים מיספר כאייט

 תיק־הביטחון את לעצמו לבקש ממנו מונע אינו זה דבר
 בממשלה, שניים מיספר כאיש פרס את להשאיר ועדיין

 לא שפרס ברור אולם למשל. לענייני־רווחה, כשר
 בפילוג יאיים תיק־הביטחון, שלילת עם ישלים

 הליכוד. או ד״ש עם בקואליציה או המיפלגה
 בינתיים הבטיח הרוחות, את להרגיע בדי

 אם אולם, לפרס. הביטחון תיק את רבץ
 לא שכה מתאימה קונסטלציה תיווצר

 משימתו תהיה איום, פרם עוד יהווה
 תיק• את מידיו להוציא רבץ של הראשונה
 ומקיף כולל טיהור ולערוך הביטחון,

 פרטית, אחוזה שהפך כמישרד־הביטחון,
פרם. של ובזבזנית ראוותנית

ש עשוי דיין רו פ  ל
ת אחר■ רו חי ב ה

 ממיפלגת לפרוש איומו את דיין משה יממש אם
 בעניין המיפלגה למצע שהסתייגויותיו משום העבודה,

 כנראה זאת יעשה הוא התקבלו, לא ושומרון יהודה
 ייבחרו ואנשיו שהוא אחרי הבחירות, אחרי רק

לכנסת. ר,מערד ברשימת
 כן־פורת, מרדכי איש־אמונו, של לחציו מול

 ולהתייצב העבודה ממיפלגת עתה לפרוש
 בי דיין סכור עצמאית, כרשימה לבחירות

 המערך, כרשימת לבחירות ללכת עדיף
 אחר־בך. רק פרישה ולשקול

מאשר מנדטים ביותר לזכות עשוי הוא כזו בצורה

ה אישיות ר בי ב
עיצומים נוקטת

הצ הסאנקציות נוקטי שורת אל
ש ככירה, אישיות כאחרונה טרפה
 הכפופים בלפי עיצומים מפעילה החלה

 על ננקטים אינם אלה עיצומים לה.
 תנאי■ שיפור או תכיעת־שבר שום

 אלא הבכירה, האישיות של העבודה
 הבהרת לגבי שחל העיכוב כשל

עתידה.
הא על להודעה ציפתה האישיות

בא בתפקידה. כהונתה תקופת רכת
 חדלה לבוא, זו הודעה בוששה שד

 והענקת מינויים לאשר אישיות אותה
 הכפופים לאנשים חדשים תפקידים

 זאת לעשות יכולה שאינה כטענה לה,
עתידה. יוברר לא עוד כל

תמודדו ל י ד ע קי פ ת
ת מזכ״ל רו ד ת ס ה ה

 תפקיד על רבין ליצחק סרס שימעון בין ההתמודדות
 התמודדות תיערך פיו על תקדים תהווה ראש־הממשלד.

 ההסתדרות. למזכ״ל המועמד תפקיד על גם
 העבודה כמיפלגת פרס־אכן קבוצת אנשי
 כזאת להתמודדות תביעה השמיעו ככר

 מועמדים שלושה באופק נראים ובכר
 הנוכחי המזכ״ל מול שיתמודדו אפשריים

 חריש מיכה כן־ישראל, גדעון :משל ירוחם
 לווין. שלום ח״כ המורים הסתדרות ומזכ״ל

 מועמדים יקומו רבץ מחנה מקרב גם כי הנמנע מן לא
זה. תפקיד על להתמודד שיבקשו

ב: שרון ״ ה ר א מך ב תו
ת במדיגר. י ט ס ל פ

 בארצות־הברית עתה השוהה שרון, אריק (מיל.) אלוף
 דיעות עימו הנערכים פומביים בראיונות שם משמיע

 את אמר שרון הישראלי. המימסד לתפיסת המנוגדות
 חוזר כשהוא אולם בארץ, גם בעבר דברים אותם

 בארצות־הברית אמצעי־התיקשורת בפני אותם ומשמיע
 ארצות־הברית. יהדות בקרב מיוחד משקל לדברים יש

 טען פוסט״ ה״ניו־יורק עימו שערך בראיון
 להקמת התנגדות שום לו אין כי שרון

 כתנאי אש״ף, ישלוט כה פלסטינית מדינה
ירדן. ממלכת של כמקומה תבוא •טהיא
 ביותר הגדול האוייב את שרון רואה ירדן מלך בחוסיין
 בעד הוא כי גם הצהיר שרון במזרח־התיכון. לשלום

 ושבה ז׳נבה לוועידת שתבוא אחידה ערבית משלחת
לפלסטינים. גם נציגות תהיה

ל במד■□ קצץ ע פ
עידת ה בוו ד בו ע ה

 השתתף מטכ״ל לפקודות מפורש כניגוד
 במערכה פעיל כאופן מדים לכוש קצין־צה״ל

 לראשות- העבודה מיפלגת מועמד לבחירת
 הוועידה בדיוני במדים הופיע המכדטלה,

 של מטה-הכחירות של שליחויות מילא ואף
המועמדים. אחד

 הצבאי מזכירו בראוו, אריה בתת־אלוף הוא המדובר
 פרם של במטה־הבחירות שהשתתף שר־הביטחון, של

 העבודה. ועידת בכל צה״ל במדי היחידי האיש והיה
 מזכירו על במפורש רבץ יצחק אסר לפרס בניגוד
 במטה־ להשתתף פורן, אפרים תת־אלוף הצבאי,

 הוא בוועידה, רבץ את פורן כשליווה שלו. הבחירות
אזרחי. בלבוש זאת עשה
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 צל מטיל בבריטניה, זה־עתה שפורסם סודי, מיסמך
 באפריקה. ישראל פעולות על נוסף כבד

עסקה שבהן פעולות־ביון על דו״ח הוא המיסמך

 ידלץ אשר של והודאתו עופר אברהם של התאבדותו
 המגבית של התוצאות על רבה במידה השפיעו כבר

 מלווה־ה,עצמאות מיפעל ,1977 בשנת המאוחדת היהודית
 של בהכוונתה המי&סדית היהודית והפעילות (בונדס)

 ארצות־הברית. ברחבי ממשלת־ישראל,
 ביחסי הצפוי החמור למשבר הראשונים הסימנים אחד

 ביטולה הוא ישראל ומדינת ארצות־הברית יהדות
 ארצות־הברית,—ישראל המיסחר לישכת מישלחת של

 נועדו ושריה ראש־הממשלה עם ופגישתה שביקורה
 שפעולותיה הלישכה, ראשי פברואר. חודש לסוף

וראשי המיסחר־והתעשייה מישרד על־ידי מכוונות
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טומב■״ - ייאיפי
<״פש־  אכרהם הישראלי האמ-גן

 ח את להפסיק נאלץ דשא נל״)
 ״אי־ הדרופ-אפריקאי הכושי המחזמר

 לארצות• ייבא שאותו טומבי״, פי
 כהצלחה לזכות היה ושאמור הכרית
 מופע את להפסיק נאלץ פשנל גדולה.
ש מישמרות-המחאה כשל הלהקה
התי כפתח כושיים אירגונים הציבו
 סיסמאות שנשאו ככרודוויי, אטרון

ו בדרופ-אפריקה הכושים דיכוי נגד
לאולם. להיכנס מהצופים מנעו

הכו הלהקה מופע את אירגן פשנל
משקיעים עם כשיתוף בניו־יורק שית ■1,1 ל זכתה שההצגה אחרי אמריקאים,

 עומד הוא עתה כארץ. רכה הצלחה
ב סיכוב-הופעות הלהקה עם לערוך

8■ביפאן. גם ואולי אירופה,
■יה

 (לאומי, בניו־יורק הישראליים הבנקים שלושת
 כשרה״ אינה ש״השעד, החליטו ודיסקונט) הפועלים

 הגדולות השחיתות פרשיות רקע על כזה, לביקור
 של הראשון בעמוד ביומו יום מדי המתפרסמות

 בשידורי־ הראשיות בכותרות וזוכות טיימס הניו־יורק
מחוף־לחוף. הטלוויזיה

 האטה על מתלוננים המגבית וגובי מרצי
 וההתחייבויות. התרומות כזרם ניכרת

 תלולה ירידה מורגשת ה״כונדס״ כמיפעל
 למכור נאלץ והמיפעל האישיות, כרכישות

 האמריקאיים לבנקים גדולות הכילות
 למיטקיעים יותר טובים כתנאים הגדולים

 למשקיע כה עד שהוצעו מאלה המוסדיים,
הפרטי.

ט׳ היועץ ב ש מ ש ה ק ב  מ
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 ברק, אהרון הפרופסור היועץ־המישפטי־לממשלה,
 מישטרת־ישראל ראשי אצל הבהרות באחרונה ביקש
 כולל שונים, בפירסומים שהועלו ההאשמות לגבי

 מחוז במישטרת בכירים קצינים נגד הזה, בהעולס
תל־אביב.

 פירסומים כלפי טענו המישטרה ראשי
 נחקרו, בהם שהועלו ההאשמות בי אלה,

 שמדובר היא הגיעו שאליה המסקנה וכי
 העולם־התחתון של יזומה השמצות כמערכת

המישטרה. נגד
 הטענות את לבדוק היועץ־המישפטי עומד אלה בימים
 תל־אביב מחוז במישטרת בכירים קציני־מישטרה כאילו
 על־ידי •שהואשם מבעל־מוסך, פרטיות מכוניות קיבלו

גנובות. מכוניות ובהפצת בזיוף המישטרה
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