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תו114נזיד

 עד הוחלט
הליכוד כוד י ל

 את המרכיבות הגדולות המיפלגות שלושת
 החליטו ולעם, הליברלים חרות, הליכוד,
 שנערכו לפירסום שלא כשיחות כיני,הם,

 הליכוד מיפלגות כל ליכוד על לאחרונה,
אחת. למיפלגה

 הבחירות. אחרי רק יתבצע הליכוד ליכוד כי הוחלט
 לפני כזה צעד כי טענו, הליברלית במיפלגה גורמים

 אנשי מקרב רבים מצביעים יבריח הבחירות
 מפני הליכוד עבור מצביעים היו אשר המיפלגה,

 עבור להצביע מוכנים אינם אך בתוכו, שהליברלים
חירות. אנשי ישלטו שבד, מיפלגה

יציע דולא״ן
ר ״רחחקזד׳ לארלי

 חנדולת־הסוכנות־היחודית, יושב־ראש
 כוונתו על הודיע אשר דולצ׳ין, אריה

שימחה כסגן־ראש־חממשלה להתחרות
מועמדותו, על לוותר מוכןהליברלית,

תו ־ ----------------י

 המיפלגה יושב־יראש תפקיד על ארליך,
יהיה

על'התפקיד. יתמודד לא ארליך גם אם
 לסגן־ראש־הממשלה כך על מסרו דולצ׳ין מקורבי
 תשובתו. את ממנו קיבלו לא עדיין אך ארליך,

 אלה אישים שני יתמודדו לא אכן אם כי להניח יש
בו. לזכות מודעי יצחק השר יצליח התפקיד, על

 שסודות רשימות
במערך

 העבודה, מיפלגת יושב־ראש של הוראתו על־פי
 של רשימות במערך להכין החלו פרס, שמעון ח״כ

 מישרותיהם את קיבלו אשר בכירים פקידים
 משום הממשלתיות בחברות או במישרדי־הממשלה

לליכוד. קרובים שהם
 יכללו אשר כאלה, רשימות להכין הכוונה

 המערך אם אשר נמוך, כדרג פקידים גם
 אנשים להחליף יוכל הוא לשילטון, יחזור
 את לעכודה ולהחזיר משלו, כאנשים אלה

 שילטון על־־ידי שפוטרו פקידים אותם
 עם מזוהים חיו שלא משום הליכוד,

הליכוד. את המרכיבים והאישים המיפלגות
פקידים אותם של המיפלגתית הנאמנות תיבדק כן

 הליכוד שילטון תחת עובדים נשארו אשר בכירים,
על־ידו. פוטרו ולא

מטה יקי□ אלון
 השבוע נכחר פרס שמעון שח׳׳כ למרות

 לראשות העבודה סיפלגת כמועמד
 יגאל ״כ ח פרס, של יריבו עומד הממשלה,

 למטה־ מקביל מטה־כחירות, להקים אלון,
 להקים. פרס שעומד הבחירות

 שבו אחוז 63 של רוב כי טוענים אלון מקורבי
 היה שפרם העובדה לאור קטן, רוב הוא פרם זכה

 שמרכז היא אלון במסה ההערכה יחיד. מתמודד
 יתמודד בפניו הוועידה לאחר שייבחר המיפלגה,

 המיפלגה כמועמד באלון דבר של בסופו יבחר אלון,
הממשלה. לראשות

 לא הוא שבו במצב להימצא רוצה איננו אלון
 כמועמד ייבחר אם לכנסת לבחירות מוכן יהיה

 יתמודד בפניו הוועידה, לאחר שייבחר המיפלגה,
לבחירות. המיפלגה את שיכין

חס־־י חקרי□1
1?'יהמועדו[

 אשר נשים של שוד־היהלומים, מקרי שני בעיקבות
 תל־אביב מישטרת החלד. בתל־אביב, במועדון ביקרו
 בצומת השוכן חברי־המועדון, כל את לבדוק

 והירקון. ירמיהו הרחובות
 רשימת על יד לשים הצליחה חמישטרה

 להקיף מתכוונת והיא חכרי־המועדון
 היהלומים שודדי את לגלות כדי כולם את
 רוזנשטיין מלכה החכרה, נשות שתי של

קליינמן. ופולה

 מגביל בורג
שפיר את
הממו שר־הפנים כין הראשון הקרע

 בורג, יוסף הד״ר המישטרה, על נה
 הרצל רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל לבין

 של החדש דוברו ביגלל ארע שפיר,
ארד. אריה לשעבר העיתונאי שפיר,

 ואנשי' מעיתונאים תלונות הגיעו בורג אל
 ובעקבותיו ארד של הדוברות סגנון על רדיו

 בעקבות שפיר. של ההתראיינות מדיניות על
 שר־הפנים מלישכת מיכתב אלה.יצא תלונות

פעי על סייגים המטיל המפכ״ל, לישכת אל
 יחסי' לנושאי הנוגע בכל שפיר של לותו

הציבור.
 שפיר על כי כמיסמך, צויין היתר כין

 שר־ של מוקדם באישור רק להתראיין
 להיפגש גם נאסר שפיר על הפנים.

 תיאום לאחר אלא אחדים שרים עם
בורג. עם

 יצא המיסמך כי מסרו, במישרד־הפנים גורמים
 משפיר. הבהרות בקשת בעקבות שפיר אל

 אם לדעת ביקש שפיר כי טענו אלה גורמים
 אלוף בהיותו עליו מוטלים שהיו הסייגים
במישטרה. הנהוגים הסייגים גם הם בצה״ל,

 הסייגים, את עליו מקבל אינו המפכ״ל כי נראה
שר־הפנים. עליו שהטיל
 החזיר המישטרה של הארצי המטה

 ללא שר־הפנים, ללישכת המיכתב את
 שר־ כי נראה תגובה. או הערה כל

 אלה, דרישות על יעמוד לא הפנים
ל בינתיים תינתן נדחו, וחן ומאחד
 ליחסיו הנוגע כבל חופשית יד שפיר

האחרים. השרים ועם העיתונאים עם
 דובר־המישטרה נגד התסיסה גברה בינתיים
 הדובר, כי טוענים ירושלמים עיתונאים החדש.

 במדיניות נוהג ארד, אריה לשעבר דבר כתב
 הדובר עיתונאים. בין ומבחין ואיפה, איפה של
 ואינו עיתונאים של שאלות על עונה אינו גם

עיתו כמה דרישתם. פי על חומר להם מספק
 מישטרה, בענייני העוסקים ירושלמים, נאים

 ממנו ולדרוש שפיר עם פגישה ליזום עומדים
הדובר. את להחליף
 כאשר גם עיתונאים עם בעיות היו לשפיר
 במשא' הישראלית המישלחת כיו״ר שימש
ל' אחרי בז׳נבה, הפרדת־הכוחות על ומתן  מי

חמת־יום־הכיפורים.

אנטבה ־711
באוגנדה

 פנה אוגנדה, רדיו של הבכירים מעובדיו אחד
 למכור בניו־יורק פינגווין להוצאת־הספרים בבקשה

 סערה, נזיבצע הספר של התרגום זכויות את לו
 הוא עופר של הספר עופר. יהודה על־ידי שנכתב

 אנטבה. מיבצע בעיקבות שנכתבו הספרים אחד
 ביקש קאיאזה, דניאל קמפאלה, רדיו עובד

 שכה לוגנדה, לשפת הספר את לתרגם
 אוגנדה. מתושבי אחוז 85מ־ למעלה שולטים
 שרכים לו ברור בי כבקשתו כותב קאיאזה
 את לדעת רוצים היו אוגנדה מתושבי

 הקומנדו של הגבורה ״מיכצע על האמת
הערוכה.״ כני את שהציל הישראלי

 נודד ננת■
המנהיג בן
 המפד״ל. על אלה בימים מאיימת חדשה סערה
 למאות נשלח אשר מיכתב הפיץ אנונימי גורם

 מיפלגה ממנהיגי אחד כי טען, שבו המפד״ל מראשי
המוסר חוסר בגלל המיפלגה את להנהיג פסול זו

שלו.
 של הבכור כנו בי טוען, המיכתב כותב
 כילכד חודשים ארבעה נולד מנהיג אותו
 כותב לדעת המנהיג. של נישואיו אחרי

 להנהיג כזה איש על ההלכה אוסרת המיכתב
 משורות אותו להוציא ויש העם, את

המפד״ל.
 מכוונים למי יודעים הם כי טוענים במפד״ל גורמים

הדברים.

למדור וכוון שפיר
 שפיר, הרצל רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל

 המרכזית היחידה את לבטל מתוכניתו נסוג
 וזאת תל־אכיב, כמישטרת (המדור)
 תל־ מישטרת ראשי של לחצים כעיקכות

המדור. ומפקדי אביב
 הבטיחו המדור את לבטל התוכנית ביטול תמורת
 המרחבים עם פעולה יותר לשתף המדור ראשי

מחוז־תל־אביב. במישטרת השונים

ביטחוני בנושא
 יושב־ על־ידי הוכרזו הכנסת על השומרים הכלבים

 סודי. בטחוני כנושא שמיר, יצחק ראש־הכנסת,
 כך על שמסר בן־גל, (״איזי״) יצחק הכנסת, קצין

 הכלבים כי ציין יושב־ראש־הכנסת, של בשמו
 ולכן משכן־הכנסת של הבטחוני למערך קשורים

 כן ועל וסודי,״ ביטחוני ״כנושא מוגדרים הם
עליהם. כתבה לערוך עיתונאים על אסר

 נקודת תפתח
□מטולה שטרח1□

 נקודת־מישטרה לפתוח מתכוונת הטישטרה
 על הגילויים כעיקכות וזאת במטולה

 כניסת ועל זו כמושבה ההברחות התרחבות
 אל לעולם־התחתון הקשורים גורמים

המושבה.
 קרייודשמונה, למישטרת מטולה כפופה כה עד

במטולה. ההברחות נגע את לבלום הצליחה לא אשר

 דוינגד שד אחיו
מדי קנאי

 קריית' איש של אחיו לווינגר, מאיר ישראל ד״ר
 קלן קהילת של ראשי כרב מכהונתו פרש ארבע,

 שלו בנאום־הפרידה שנים. שלוש אחרי בגרמניה,
 בהם שנהג על הקהילה מאנשי סליחה ביקש

 הלכה. בענייני בקפדנות־יתרה
 לטעמה מדי קיצוני היה לווינגד כי מסתבר

 הקהילה נשארה בינתיים קהילתו. של
רב. כלי
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