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 ובכללם בחיפה, רבים מקומיים שכתבים נראה
 קניית ״פרשת על רב זמן מזה ידעו כתבי־ספורט,
 המישטרה. על־ידי עתה הנחקרת המישחקים״,

 מחשש החשדות את פירסמו לא הכתבים
 — שלחם המידע כמקורות לפגוע

 ובחוגי המקומית, כמועצת־־הפועלים
החיפאית. הכדורגל קבוצת של העסקנים

שרי□ שלושה
כופר שילמו

 ואחד כהווה שניים — שרים שלושה
 מס־ההכנסה לשילטונות שילמו — כעכר
עכירות־מס. על כופר

 עיסקת־ענק
ס ש בירו לי

 כנראה, תכוא, הקרוב השכוע תוך
 גדולה. מקרקעין עיסקת סיום לכלל

 וככל זו, כעיסקה מעורכת הממשלה
 קרקע של דונם 100כ־ יועברו הנראה

 זרים. משקיעים לרשות ירושלמית
מיל 15 בסך יהיה הראשון התשלום

דולר. יון

יחליף
שילון את
 רם, אלימלך הטלוויזיה, של המדיני הכתב
 הטלוויזיה ככתב שילון דן את יחליף

כניו־יורק.
 הכתב מינוי את לקבוע הוחלט במחלקת־החדשות

 שכהונתו למרות עכשיו, כבר בניו־יורק החדש
 למנוע כדי כשנה, בעוד רק תסתיים שילון של

 בהנהלת הליכוד אנשי מצד פוליטיים לחצים
רשות־השידור.

ה אליוו■ צח  להציע ר
שריד שוי מקום ל

אלוני, שולמית הכנסת חברת ר״ץ, מנהיגת

3 8

 לכנסת לבחירות תנועתה רשימת בהרכבת המתינה
 במרכז ההצבעה לתוצאות ציפייה מתוך העשירית,

 שחבר־הכנסת לכך ציפתה היא העבודה. מיפלגת
 האחוזים, 60 מחסום את יעבור לא שריד יוסי

 ברשימתה. השני במקום זה, במיקרה להציבו, ועמדה
 כרשימת השני כמקדם שריד של הצבתו

 מירון של דעתו על גם מקובלת היתה ר״ץ
 זה. כמקום עתה המוצב כנכנישתי,

אלוני. עם הסכם לו שהיה בתוקף מכחיש שריד

א ל י כ א ב צ

,,■גוון..מעשיהן
 ,7 כלא הקרוי חדש, כלא פתחו צה״ל שילטונות

 האזרחי. מעשיהו כלא של לנוהל הדומים סידורים ובו
 עכירות על שנדונו לאסירים מיועד הכלא

 עולה אינו ושעונשם כלכד, צכאיות
 מאסר. חודשי שלושה על
 לא שנה, תוך העבירה על האסירים יחזרו לא אם

בצה״ל. השרות מתקופת ימי־המאסר ינוכו

 חוששים בחירות
בגין של מהאויפוריה

כי חוששים תנועת־החירות בצמרת

שמועו  ת! מילחמת־
ת־ ד אגו שראל ב י

 פדר־ קכיעת על המאכק כמיסגרת
 אגודת■ סיעת כרשימת המועמדים

 עתה מתנהלת הכאה, לכנסת ישראל
שמועות. מילחמת

מו ככני־כרק אגודת־ישראל כהוגי
 גור חסידי נגד המכוונת שמועה פצת

 ״אחד כי אומרת, היא כירושלים.
 שהוא מגור, הרכי של החצר ממקורבי

 שהיה ופיאות, זקן כלי אמיד יהודי
 ובקברטים, כתיאטרון כמכקר ידוע
 בבחירות ריאלי כמקום מועמד יהיה

לכנסת.״

 כמועמד העבודה מיפלגת של חיפה
 מערכת- על לירות אלף צ0 הוציא לכנסת,

 מאות מישלוח שכללה שניהל, הבהירות
מכיתו. שיחות־טלפון ומאות מיכתבים

 :נוסף מחיר ששילם אומרים וייס של יריביו
 שכמה כך על מצביעים הם רבין. מחנה נטישת
 בחירתו נגד פעלו בחיפה מחנה־רבין מראשי

 תוקף בכל מכחיש החיפאי הפרופסור וייס. של
אלה. דברים

ה ח תי ת מ רי כז ה א ר עי ס ת מ ה א ר ט ש מי ה
קצונת־המישטרה. את מסעירה עמיתיו שני כידי קציך־מישטרה של אכזרית מתיחה
 להביא כדי כארצות־הכרית, לכוסטון, שייסע כקצין צורך יטיש לו סיפרו היטניים

 את כלע הקצין האף־כי־איי. על־ידי שם ■שהתגלה (״גומדי״), אהרוני רחמים את משם
 שסופקה כמונית כלוד, לנמל־התעופה ונסע דולרים כסאות כגדים לעצמו קנה הפיתיון,

 להיות אמור היה שכה מעטפה, לידו נתחבה בנמל-התעופה המותחים. על־ידי לד
״אותה אכלת ״חייך, :הלשון כזו פתק הקצין מצא זאת תחת אך — כרטיס־טיסה !

 לחקור שמונתה ועדת-הכדיקה מסקנות הוגשו קצר זמן ולפני התלונן, הקצין
 קורבנם, לפני להתנצל במתיחה, שהשתתפו הקצינים, שעל החליטה הוועדה כנושא.
 שאפשר מסכימים אינם החקירה תוצאות על ששמעו קצינים הפרשה. את ככך ולחסל

זו. כמסקנה להסתפק

 ראש־הממשלה, של האויפוריה״ ״התקפת
 מדי. .מוקדם באה כגין, מנחם

 מרבה במיוחד, טוב במצב־רוח עתה שרו בגין
 מוכרת כבר בחירות יריביו. את ולתקוף להתלוצץ

 תקופת־שיא כל אחרי מגיעד. שעל־פיה המחזוריות,
 ראש־הממשלה שאם וחוששים תקופת־שפל, כזאת
 יפגע הבחירות, למועד סמוך כזאת לתקופה יקלע

בבחירות. הליכוד בסיכויי הדבר

בתי^קסה על בשיטה
השואה ביום ערב■■□

 החמישי כיום פשטו מישטרה כוחות
 ככפר פתוחים שהיו כתי־קפה על שעכר
שכמשולש. טייבה הגדול הערכי

 דו״חות ורשמו הקפה, בתי את סגרו השוטרים
 פתיחת האוסר החוק על שעברו בטענה לבעליהם,

 במפתיע, בא הדבר השואה. ביום בתי־שעשועים
 זה חוק לאכוף שמנסים הראשונה הפעם זוהי כי

 מוקדמת. אזהרה כל שניתנה מבלי הערבי, 'ברחוב
 חג׳־יחיא, ואליד חבר־הכנסת של בהתערבותו

הדו״חות. את לבטל המישטרה הסכימה הכפר, תושב

ת טו הציעה הפרקלי
ת ס י ס אנ לנ

 השבדית, לתיירת הציעה הפרקליטות
 שוטר, על־ידי כחודשיים לפני ׳טנאנסה
 שעליו מיקרה־האונס את ש״חקר״

 של כמישפטו להעיד תכוא כי התלוננה,
 לנאנסת לשלוח מוכנה והיתה השוטר,

 השכונה. על הלוך־חזור כרטיס־טיסה
השבדית. מהנערה תשובה כל התקבלה לא

 - ״,לי אדף 20
ו■1מ* מחיר
מחוז מטעם שנכחר וייס, שכח הפרופסור

ד ק פ ת־ מ חנ ת
״סיףהמישטרה

ר עשו■ ט פ ת ה ל
 ליד הממוקמת תחנת־המישטרה מפקד

 עשוי אפרתי, שאול רב־סמל יסיף, כפר
להתפטר.

 ג׳וליס מהכפר הדרוזים שערכו הפוגרום, בערב
 עליו, מהממונה תיגבורת אפרתי תבע בכפר־יסיף,

 שוקל אפרתי בשלילה. ונענה פרנקו, דויד סנ״צ
כאות־מחאה. התפטרות

לי ב ר א
ש שבת־רא יו

 מיספר למועמדת הודיע פרם שימעון ח״כ
 הכאה, לכנסת מיפלגתד כרשימת שניים

 שהוא ארכלי־אלמוזלינו, שושנה ח״כ
 הכנסת, יושב־ראש לתפקיד אותה מייעד

הכאות. בבחירות המערך יזכה אם
 שר־ זה, לתפקיד המועמד כה עד שהיד. למי

 פרס הבטיח לא הילל, שלמה לשעבר המישטרה
 ועדת־ כיושב־ראש לכהן ימשיד שהילל נראה דבר.

הבחירות. אחרי גם הכנסת של הפנים

ויניב ניר
ר קר״ני עי מ ה

 השידור, ברשות שנערך שהוויכוח התברר עתה
 במיסגרת לעבוד לשעבר רשות לעובדי להתיר אם

 קרייני של הראשון המינוי בעיקבות פרץ הבחירות
 בטלוויזיה. המיפלגות של התעמולה שידורי

 יהיו המערך של התעמולה •טידורי קרייני
 הטלוויזיה של הצבאי הכתב שהיה מי

 עוכרת הספורט, ושדרית ניר עמירם
יניב. אורלי לשעבר, ״גלי־צה״ל״


