
 ואולי לכנסת, להיכנס יכול שהוא מעריך אבדחצירא
 יורשע אם גם שניים, או אחד עוד איתו להכניס

שלו. במישפט־השוחד

ערים עוד

 שר לצירופו דרך למצוא מבקשים השניים
 זו, כסיעה אישים אולם ללמיפנה, גלם

 כן־נתן, משה שלה, החזק האיש וביניהם
גלס. עם לקשרים מתנגדים

לפרס תרגיל
ופות א ת

 ערים כוונת על נודע באנגליה יהודיים לגורמים
 ערים עם ברית־ערים־תאומות לכרות נוספות בריטיות

וברצועת־עזה. המערבית בגדה
 עיריית■ בניין על מונף עדיין פלסטין דגל

 כרית־ערים־תאומות כרתה אשר דאנדי,
 והמישלחת הכרית, כעיקכות שכם. עם

 קיימת כשכם, שביקרה מדאנדי העירונית
 חזקה פרו-פלסטינית התעוררות כדאנדי
כיותר.

 במיפלגת־־העבודה העסקנים מצעירי אחד
 (״חיליק״) יחיאל עורך־הדין כירושלים,

 שמנהיג לחבריו להוכיח כיקש גוטמן,
 להבטיח מוכן פרס, שימעון ח״כ זו, מיפלגה

הכר. כד אדם לכד
 המערך ברשימת מקום ממנו וביקש לפרס פנה גוטמן

 לבקשה נענה פרס ״.70ה־ המקום ״בסביבות לכנסת
מייד.

החקירה ״מה סח ה

 מהיועץ־המישפטי־לממשלה, לבקש עומדת המישטרה
 ג׳אבר ח״כ את לחקור רשות זמיר, יצחק הפרופסור

 בכפר־יסיף. לתקרית בקשר מועדי
 ככל הנמצא מידע, מבקשת המישטרה

 מצכורי־הנשק לגבי ״ב, הה כידי הנראה
 הוא כפר־יסיף כגליל. הדרוזיים ככפרים

מועדי. של כפרו לכפר־־ירכא, סמוך

חלפו!
לפלאטו חוזר

 כמישפט־השוחד שזוכה חלפון, יעקוב
שרוך, כ״מישפט הידוע  את ינהל פלאטד

 פ״ש, פלאטו, רשימת שד מטה־הכחירות
העשירית. לכנסת ככחירות גם
 יחזור פלאטו, עם יחד שהורשע מי בן־אודיס, ז׳אק גם

 מטה- כראש בו ויכהן פ״ש, של למטה־הבחירות
ההסברה.

ראה בלו□
להישאר

 האמר*קאים
להזמין ממשיכי□

 לארצות׳ לצאת עומדים ישראליים עיתונאים שני עוד
 ממשלת חשבון על ימים חודש בן לטיול הברית,

ארצות־הברית.
 רפיק זו לנסיעת־שיכנוע נבחרו הפעם
הישראלית. מהטלוויזיה גורן ויגאל הלכי

תורגמן נגד
 של מרחב־חיפה מפקד נגד המישטרה חקירת

 הסתיימה. תורגמן, אברהם תת־ניצב המישטרה,
שד תורגמן ח  קצינים־דשעכר, על־ידי הו
 אולם כלקיחת־שוהד, על־ידו, שפוטרו
 פליליים מעשים שום גילתה לא החקירה

סצידו.
 אריה רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל מנסה זאת למרות
 היחסים תורגמן. של התקדמותו את לעכב איבצן,

מעורערים. השניים בין האישיים

מפורט□ אסירהטרגדיה
 עכירות־ כעיקבות ארוכה תקופת־מאסר עתה המרצה המפורסמים, האישים אהד

מזעזע. אנושי כסיפור מעורב שוחד,
 להביא החליטו והשניים להריון, מזכירתו את איש אותו הכניס לכלא כניסתו ערב

 שאשת מכלי בכלא, אהוכה את לכקר תוכל שהמזכירה כדי העולם. לאוויר הילד את
 מיספר את להכפיל שילטונות־הבלא הסכימו כעלה, וכין כינה הקשרים על תדע האיש

ככלא. לאיש המאושרים הביקורים
אך האיש, של כנו את ילדה שם לאירופה, המזכירה יצאה כחודשיים לפני --------- -------- -------—----------------------------------- כמה כןר̂,ג נפטף התינוק

שיו כדי ימים, שלושה כת
 •טבועות.

להשה כד
 מייוחדת חופשה לאיש אישרו שילטונות־הכלא

כנו. בהלוויית ישתתף

אישיות תיחקרלישקה מרהט חשל
 בעיתונים, שעבר בשבוע שהופיעה לידיעה בניגוד
 הפרופסור באו״ם, ישראל ראש־מישלחת ביקש שלפיה
 בנידיורק, כהונתו את להאריך שלא בלום, יהודה
 שנה. עוד לפחות בתפקיד, להמשיך בלום רוצה

 מנחם לראש־הממשלה, זה כעניין פנה כדום
 להמשך מתנגד שמיר, יצחק שר־החוץ, בגין.

1 כאו״ם. כלום של כהונתו

אבו־׳חצ׳רא
רשומה •קי□

 טוען אכו־חצירא אהרון שר־הדתות,
 שתתמודד עצמאית, רשימה להקים •טהחליט

 תחליט אם — הכאה לכנסת בכחירדת
 לרשימתה להכניסו שלא המפד״ל, מיפלגתו,
סישפטו. כעיקכות

 רבת091 המישטרה
רצח לחקור

 לחקור מסרבת סישטרת־ישראל
 סוחר־הקרקעות שד מותו מיקרה את

לינדר. כרוך הירושלמי,
 כמה לפני התגלתה לינדר של גופתו
הכינרת. כמי צפה כשהיא שבועות,

 כפרשה, לחקור מסרכת המישטרה
 שכנופיית* לידיעתה שהוכא למרות

 כסיכסוך היתה מנתניה עבריינים
חייו. עד איימה ואף לינדר, עם כספי

 של גופו שעד גם דמישטרה ידוע
 דולרים, אלף 15מ־ יותר היו לינדר
 מותו, כיום ביתו את שעזב כשעה

נמצא. לא זה וכסף
 שידרוש מי ואין ערירי, היה לינדר

מותו. את לחקור מהמישטרה

 חוגג משל, ירוחם ״כ ח ההסתדרות, מזכ״ל
 בבחירות ניצחונו את מקורית כצורה

 את מחדש לרהט עומד משל להסתדרות.
 מקיר־לקיר שטיחים כה להכניס לישכתו,
 קירות את שיקשטו יצירות־אמנות, ולרכוש

הלישכה.

■דין ־ ד״ן שיחות
 סגן־ראש־ ובין דיין, משה ח״כ תל״ם, ראש בין

 שעבר בשבוע נערכו ידין, ייגאל הפרופסור הממשלה,
 בצהלה. דיין של בביתו ארוכות, שיחות שתי
 מאז ידידותיים יחסים קיימים לידין דיין כין

 מרכזי, חכר ידין היה שכה ועדת־אגרנט,
אשמה. מכל דיין את ושטיהרה

מתפקידו ■ודוח פרנקו
 של הגליל מרחב מפקד פרנקו, דויד תת־ניצב

 מתפקידו. הנראה, ככל יודח, המישטרה,
 איכצן, אריה רב־ניצב המישטרה, למפכ״ל

 מרחב אחריות על מזעזעים פרטים נודעו
 התכרר ככפר־יסיף. לאירועי־הדמים הגליל

 הכוונה על מוקדם מידע היה שלמישטרה
 זאת ולמרות לכפר, ״לפלוש״ דרוזים של
דכר. נעשה לא

 ממישמר־ דרוזים ברובם היו לכפר שנשלחו השוטרים
 אומרות במישטרה שהוראות־הקבע למרות הגבול,

 בכפרים לאירועים דרוזיים שוטרים לשלוח שלא
דרוזיים.

יצטרף גלם
סה י לרמי

 למיפנה סיעת מנהיג בין התקרבות חלה לאחרונה
 יושב־ראש ובין בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים במפד״ל,

גלס. דויד ח״כ הכנסת, של ועדת־החוקה

בבורסה מרכזית
 בעיקבות תיחקר בבורסה ביותר מרכזית אישיות
 בורסת־ כתלי בין הפרטי״ ״הבנק פעולת על החקירה

היהלומים.
 אישיות שאותה התכרר לחוקרי־המישטרה

 הכנק של קיומו על ידעה בכורסה מרכזית
 וזאת למפעילו, סייעה ואף הכלתי־חוקי,

 אותה של מקרובי־המישפחה שאחד מפני
 הבלתי־ הבנק כעיסקי מעורב היה אישיות

חוקי.

 11138 המפב״ל
רממוזה

 למנות ביקש איבצן, אריה רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל
 לתפקיד סגן־ניצב, בדרגת מקציני־מטהו, אחד את

 נכנס מאז מאוייש אינו זה תפקיד דובר־המישטרה.
לתפקידו. איבצן

 הפנים, כמישרד אגף־המישטרה על הממונה
 של למינויו הסכים לא מרקוכיץ, יעקוב
הדין. את קיכל והמפכ׳׳ל קצין, אותו

ישראל■ בשע
חדש

 כחודש נעצרו ישראליים אזרחים ששה
 כשברשותם לונדון, מישטרת על־ידי האחרון

 בהם השתמשו שהם גנוכים, כרטיסי־אשראי
לקניות.

 ובתי־העסק שהחנויות ידעו כרטיסי־האשראי גונבי
 המנפיקות בחברות כרטיסי־האשראי את בודקים אינם

 על עולה אינו הקנייה גובה כאשר אלה. כרטיסים
 חנות בכל לקנות הקפידו הם שטרלינג. לירות 30

יותר. נמוך במחיר מיצרכים


