
בוועדים יילחם קיסר
 יאפשר לא קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל

 המאבק המשך את לו להכתיב החזקים לוועדים
בממשלה.

 ועדים שני לדרישת טאקטי, באופן קיסר ניאות השבוע
 סדר להשליט כדי יתפנה הוא בקרוב שביתת־אזהרה. לקיים

 היחיד בעל־הבית שהוא להם ולהוכיח הוועדים ראשי בין
בהסתדרות.

 ההסתדרות במיפעדי
בשביתה עבדו

 לקונצרן השייכים ״תדיראך, מיפעלי בכמה
 השביתה ביום עבדו ״כור״, ההסתדרותי

 שעבר. בשבוע ההסתדרות שהכריזה הכללית,
 מועצת־פועלי-חולון התערבות אחרי רק

העבודה. הופסקה
 חקל יכין חברת של פריכה השימורים מיפעל גם

 המיפעל, שפועלי בעת השביתה. ביום פעל ההסתדרותית
 המקומית מועצת־הפועלים על־ידי נשלחו שבהוד־השרון,

 הפרות־שביתה, ולמנוע הפרטיים המיפעלים בשערי לשמור
 פועלות כסידרה: הפעילות התנהלה פריכוז בתוך

מלפפונים. בכיבוש עסקו הכבושים מהשטחים

ב1ש נבשל תמיר
 לתנועת־החרות, לשוב תמיר שמואל של נוסף ניסיון

 באחרונה, נכשל התנועה, ותיקי שהפעילו לחץ באמצעות
 התנגדות הביעו והצעירים לוי דויד שמיר, יצחק שגם אחרי

מחדש. לצירופו מוחלטת

 הזהירה ישראל
*ז את *

ה חברת את הזהיר הישראלי המודיעין
אפש חטיפה מפני ״טי־־דבליד־אי״ תעופה

 מטוס של החטיפה לפני עוד באירופה, רית
 לנחות ואולץ מאתונה שהמריא החברה,

בבייתת.
 בניו־יורק לכתב הסביר החברה דובר

 היא מי עם לגלות חופשית אינה שהחברה
 הכחיש לא אך בענייני־ביטחון, מתייעצת

הידיעה״ את

אנונימי מיסנזך
קראוס נגד
 מחוז שוטרי על־ידי החתום אנונימי, מיסמך

 המישטרה לשרי השבוע ושנשלח תל־אביב
 חושה וח״כים, מבקר־המדינה והמישפטים,

 שבה הראשונה — במישטרה חדשה פרשה
 קראום. דויד החדש, המפכ״ל מוזכר

 המרכזית, ביחידה לקצין־בכיר מתייחם המיסמך
 תיק בפיענוח הצלחה זוקפים לזכותו אשר

 תל־אביב. מישטרת את רבות שהעסיק
 הואשם חודשים מיספר ״לפני במיסמך: נכתב השאר בין

 חקירה הכשלת ראיות, העלמת סמים, בהחזקת האיש
 יחידת אנשי על־ירי נבדק התיק נוספים. סעיפים ומיספר

 הבודק הצוות שוכנע החקירה כשבסיום חקירות־פנים,
לו.״ במיוחס הקצין מעורבות בדבר

 האיש עם ביחד שהיה טוב, משה הכייסים, צייד
 אלנבי ברחוב ״טוקיו״ סלון במקום־האירוע,

 שהוא ונמצא במכונת־אמת נבדק בתל־אביב,
דובר־אמת.

 הועבר ש״חומר־החקירה במיסמך נכתב בהמשך
 כתב״אישום. הגשת לצורך תל״אביב מחוז לפרקליטות

 התערבות אחרי — הכותבים לטענת נסגר, התיק משום־מה
בכירים.

 אילו פיו, את לפתוח היה עשוי שהקצין חושדים הכותבים
נגדו. התיק נסגר ושלכן לדין, הועמד

 המפכ״ד חתן
בהבאה הורשע

 של המישמעתי בבית־הדין ייגזר הקרוב השני ביום
 אזרח בהכאת שהורשע ארזי, אלי הפקד של דינו המישטרה

 וולף. צבי קצין־המישטרה לאשת טלפונית שהציק
 קראום, דויד המפכ״ל, של בתו בעל הוא ארזי

השוטרים. אלימות בנגע הנלחם

 הכץ פרס
פאשיסטי חוק

 הצ־ נגד עולמית תנועת־מחאה צפויה
 על במפתיע השבוע שהונחה עת־חוק,

 ה־ נגד הפיכה בה ושיש שולחן־הכנסת,
במדינה. הדמוקרטי מישטר

 כל פלילית לעבירה הופכת הצעת־החוק
 באש״ף תפקיד הממלא אדם עם פגישה

 בלי טרוריסטי״), כ״אירגון בחוק (המוגדר
ולמטרתו. המגע לטיב קשר

 פלילית עבירה אין הקיים, החוק פי על
מו בעל־הפגישה כאשר כזאת, בפגישה

 (פוליטית) טובה סיבה לו יש כי כיח
 על בביטחון־המדינה. פגע לא וכי לפגישה,

 מתריסר יותר נפגשו הזה הסעיף סמד
 עם המערך, יוני וביניהם חברי-הכנסת,

 רבין יצחק היה כאשר באש״ף. אישים
 כאלה. פגישות עודד הוא ראש־הממשלה,

 אותן ניצל ואף נגדן, פעל לא בגין מנחם גם
שבויים. שיחרור על מגעים לצורך פעם לא

 על־ידי הוכנה החדשה הצעת־החוק
 גבם מאחורי הליכוד עם יחד פרם שימעון

 עקרו־ את נוגדת היא מיפלגתו. אנשי של
 ויש הדמוקרטי, המישטר של נות־היסוד

ש ספק אין מובהק. טוטאליטרי אופי לה
העולם. ברחבי עצום רעש תעורר
 עיצאם עם פגישה גם זה, חוק לפי

 נרצח אשר ערפאת, של יועצו סרטאווי,
 ישראל, עם בשלום בגלוי שתמך מפני
חמורה. פלילית עבירה מהווה היתה
 תנו־ שראשי ספק אין החוק, יתקבל אם

 בפגישות, ימשיכו הישראלית עת-השלום
 נגד עולמית מערכה יעוררו ומישפטיהם

ממשלת־ישראל.

הדרומי במחוז שיפוצים
 שיפוצים עתה עובר המישטרה של הדרומי המחוז מטה

 קומפורט, רחמים המחוז, מפקד מאציל בינתיים יסודיים.
 ירושלים, מחוז ולמפקד יהודאי, דויד לסגנו, רבות סמכויות

אלבלדס. חיים
פעילותו. היקף את מאוד מצמצם קומפורט

 מבזבז גוראל
מיליארדים

 מתעקשת החמור, הכלכלי המצב למרות
 דולר, מיליון משלושה יותר לבזבז עיריית־חיפה

 בית בניית לשם העירוני, משלם־המיסים מכספי
 את להשלים תחת בעיר, חדש ״יד־לבנים״

 דויד האדריכל על־ידי שתוכנן המקורי, הבניין
 רבים מיקצועיים בשבחים זכה זה מיבנה ינאי.

דולר. מיליון מחצי בפחות תעלה והשלמתו
 מתקדם, בשלב הופסקו■ המקורי במיבנה הבניה עבודות

 הקבלן של חמורים ליקויי־בניה על התריע שינאי אחרי
כספיים. אי־סדרים ועל

 במועצת־העיריה להעביר שבוע לפני ניסתה חיפה עיריית
 צה״ל, נכי לאירגון המקורי הבניין מסירת על החלטה
 ראש־ בו חזר האחרון ברגע אך ואחסנה, מופעים לצורכי
מחברות־המועצה שאחת משום גוראל, אריה העיריה,

 עלולים המועצה וחברי בלתי־חוקי, יהיה שהמעשה הסבירה
בפלילים. להסתבך

 את מחסלים
דגל שרידי

 של לחקירות-הונאה הארצית היחידה
 סופית שיחסל באופן בקרוב, תפוצל המישטרה

כושר־תיפקודה. את
 יורם מפקדה, הארץ. ולצפון לדרום צוותים תוציא היחידה

 בשייח׳־ג׳ראח הארצי למטה יועברו היחידה ומודיעין גונן,
 מצומצם. צוות יישאר ביפו במישרדים בירושלים.

 הקודם, שמפקדה אחרי קצר זמן הפיצול, על ההחלטה
 חילופי־תפקידים במיסגרת ממנה הועבר זיגל, בנימין

 החוקרים בין אדירה התקוממות מעוררת במישטרה,
 החלטה על לסדר־היום לעבור מתכוונים אינם והם ביחידה,

זו.

 יממנו יורדים
חרזת את

 המתגוררים ישראלים־לשעבר, שלושה
 במצודת־ השבוע הוזכרו בארצות־הברית,

 מגרעו* התנועה את שיושיעו כמי זאב
הכרוניים. הכספיים נותיה

 נאסר, ג׳ק הטכסטיל איש הם השלושה
 מלכי ״אתא״; מיפעל את לרכוש ׳המבקש

 כל ריקלים. ומשולם נקש האחים הג׳ינסים
שרון. לאריאל מקורבים השלושה

גנב כהנא
ונאסר דינארים

 לשיבעה נדון כהנא מאיר הסמל חייל־מילואים,
 ולהורדה בפועל, מהם שלושה חודשי־מאסר,

 ירדניים דינארים 820 שגנב על טוראי, לדרגת
 הכסף את גנב כהנא המערבית. הגדה מתושב
 של בכליו שיגרתי חיפוש ביצוע במהלך
 גשר־אדם. על התושב

הודאתו. פי על הורשע כהנא

בבבאים מתנקם לנדאו
 את ביומיים עיכב הרצליה, עיריית ראש לנדאו, אלי

 ״ פוליטי סיכסוך בגלל בעירו, הכבאים של שכרם תשלום
 באיגוד־הערים הסמוכות הערים מן שותפיו ובין בינו

לכיבוי־אש.
 סובל!״ — ראש-העיריה של בקו הולך שלא ״מי

הנדהמים. לכבאים לנדאו הודיע

יודח קולס
 המיפלגה של ועדת-האירגון יושב־ראש
 של הקרובה בישיבה מתפקידו יודח הליברלית

 אברהם השר של נאמנו קולם, המיפלגה. הנהלת
 יצחק מילחמת של הראשון הקורבן יהיה שריר,
ובחסידיו. בשריר מודעי

 מוקדם להסדר יגיע אם בתפקידו, יישאר שקולאס ייתכן
 מחנה של נטישה־למעשה יהיה שפירושו — מודעי עם

שריר.

 בספים העלמות
ב״בך״?

 שהוא נוימן, משה החינוך, מישרד עובד
 הפעילות את ניהל ״כך״, תנועת מזכיר גם

ה הבחירות במהלך התנועה של הכספית
מפו הסבר שאין העלתה בדיקה אחרונות.

 40ל- המתקרב בסכום שנעשה למה רט
דולר. אלף

 הם- בקרוב ידרוש עצמו כהנא מאיר
בריפמנוימן.

העיצוב במרכז שינויים
 המקום, בנמל־יפו. במרכז־העיצוב שינויי־בעלות צפויים
 יחסים בגלל בעיקר כושל, הוא גדול, רעש בקול שנפתח
השותפים. בין עכורים אישיים

עימדי; ב/־עיז; בעריכת


