
ף גונןי תו
מר  סע ת א ל ז

ק רי פ א ם־ רו ד ז1ד
 חנה ״דבר״, עורכת של המתוכנן כיקורה

 מזכ׳׳ל בוטל. כדרום־אפריקה, זמר.
וטו. עליו הטיל משל, ירוחם ההסתדרות,

 ביטאון עורכת של כזה ביקור כי חושש משל
 שערורייה לגרום עלול הגזענות בארץ ההסתדרות

 (המערביים), המיקצועיים האיגודים באינטרנציונל
זה. מגוף ההסתדרות של לגירושה פתח ולפתוח

ד המפדייל צעירי ע  ב
ת דחיית רו חי ב ה

 בניו־יורק, האומות־המאוחדות כניין ליד
 הכניין, לגדר כשרשרות עצמם יכבלו ואף
 אשרות־הכניסה את שיקבלו עד

 רכושן את מכרו שככר למישפחותיהם,
כישראל. מיזוודותיהן על ויושבות

□ שראלי משתלט■□ הי
ניו־יורק על

 לממדים הגיעה לארצות־הברית ישראלי הברחת־הון
 בניו־יורק עתה קונים מישראל בעלי־הון ענקיים.

 אלף 100 עד משקיעים כשהם להשכרה, בתי־דירות
 כשהיתרה, מהבתים, אחד כל ברכישת במזומן דולר

 ושניות. ראשונות במשכנתות ניתנת
 מאות עם לניו־יורק מגיעים הללו הישראלים

 הכסף מן אחר חלק כמזומנים. דולרים אלפי
 למכירת ככתי־עסק מושקע המוכרח
 וכזיכיונות כמיסעדות וספרים, עיתונים

 ומרכזי־קניות מיסחריים כמרכזים שונים
ניו-יורק. לעיר מחוץ

ב׳ דד רום ברו מו ת ל י ע
ת שו חי העיר רא ב

 כדיון החליטה, הליברלית המיפלגה הנהגת
 תנועת בליכוד, לשותפתה לוותר פנימי,
 בבחירות הרשימה ראשות על חרות,

חיפה. לעיריית
 לחרות, רום יוסף הפרופסור של הצטרפותו עם

לעירייה, הרשימה בראש להעמידו זו מיפלגה הציעה

ב טו ר  3013 ב
ר ב ד ס דו ע ד

 ספר לחבר עצמו על קיבל ברטוב חנוד הסופר
 דויד (מיל.), רב־אלוף של חייו לעלילות שיוקדש
המנוח. אלעזר (״דדו״)
 פרקים אותם הנראה, בכל ייכללו, כספר
 ספורים חודשים כבתיבתם החל שדדו
 רשימותיו ובן הפתאומי, מותו לפני

 מילחמת אודות שאסף והמיסמבים
יום־הכיפורים•

ל הוועד א ר ש שי־י ד קו  ד
ר ס ב מידע מ ז כו

 פרשת אודות בעיתונות הפירסומים
 מאשדוד, סרכנית־הגיום דיין, שמטל

 לעיתונים שנמסר כוזב ממידע ניזונים
הוועד־להגנת־קודשי־־ישדאל. פעילי מטעם

 לנצל החליט אולם בשמטל, טיפל לא כלל הוועד
 בעייה ולהעלות עצמו את לפרסם כדי הפרשה את

 לצה״ל. הדתיות הבנות גיוס :כיום קיימת אינה שכלל
 רבות. בנות של גיוסים בוטלו האחרונה בשנה

 הטיפול מן חוצנה לנער החליטה עצמה המישטרה
 אחריה. החיפושים ומן שמטל בפרשת

 בפרוזדור מחסומי־מישטרה על הפירסומים כל
 שהיא סברו (שם בני־ברק ובחוצות ירושלים

 הוועד־להגנת־ של מגמתיים פירסומים הם מסתתרת)
קודשי־ישראל.

 כמטרה לאחרונה פועלים המפד״ל צעירי
 המיפלגה, לוועידת הבחירות את לבטל

 הקרוב, נובמבר לחודש המתוכננות
 מוסכמת צירים לחלוקת ולהגיע

 יחסי-הבוחות כסיס על — כוועידה
 המפד״ל. סיעות כין ביום הקיימים

 להסכם להגיע המפד״ל צעירי מנסים זה לצורך
 נכונות תוך בורג, יוסף השר של למיפנה סיעת עם

 שזבולון בתנאי המיפלגה, כבמנהיג בבורג להכיר
השני. המקום את יתפוס המר

 קולות מאיבוד חוששים המפד״ל צעירי
 יצחק שר־הדתות סיעת של בוהה ומעליית

 האחרונות שבשנים העובדה לאור רפאל,
 המועצות■ מרבית את לאייש רפאל דאג

 כנאסניו. כמדינה הדתיות
 בחירות לעריכת ילחץ בכוחו, עתה הבוטח רפאל,

 הבלתי־מעורער כמנהיגה בהן שיוכתר אמונה תוך
המפד״ל. של

ת לו ח תנ ה ביריחו ה
א ש־אמוניס של ל גו

 לפני שנערך האחרון, נסיץ־ההתנחלות
 גוש־ של היה לא יריחו, ליד שבועיים
 על־ידי שנעצרו המתנחלים, 50 אמונים.

 המקום, מן וסולקו כוחות־הכיטחון
 שהיה כהנא מאיר הרב של חסידיו היו

נסיץ־החתנחלות. של המארגן
 בעיתונים הפירסומים את הכחיש לא גוש־אמונים

 מחברי שכמה מפני שלו, מיבצע זה היד. כאילו
 שהיא שידעו מבלי לנסיון־ההתנחלות הצטרפו הגוש

כהנא. של יוזמתו פרי

■שבחו עולים־־ורד־ם
ד ■שראד וג

 באהדה וזכו רעב ששבתו רוסיים, פעילי־עלייה
 להתיר ברית־המועצות משלטונות כשתבעו בינלאומית,

 מאבק עתה מתכננים — ל״מולדת״ הגירתם
 וארצות־הברית. ישראל ממשלות נגד בניו־יורק מקביל
 בעלי בישראל, נקלטו שלא מבריודהמועצות עולים

 לארצות־הברית הגיעו ואמנים, חופשיים מיקצועות
 לאמריקה להעביר עתה מנסים והם כתיירים,

 של מוחלט בסירוב נתקלים אך מישפחותיהם, את
 ויזות לאשר בישראל האמריקאית הקונסוליה

 המחודש. המישפחות״ ל״איחוד
 הרב הניסיון כעלי הרוסים־ישראליים,

 שלו, הסובייטי כשלב שהצליח כמאבק,
 ישראל ממשלות על עתה מאיימים

בשכיתת־רעב יפתחו כי וארצות־הכרית

 ראשות־העיר. את באמצעותו לכבוש ולנסות
 לתפקיד הליברלית המיפלגה של היחידי המועמד

 לין. אוריאל הצעיר עורך־הדין הוא זה
 ארליך, שימחה ח״כ הליברלים, של החזק האיש
 על לוותר מוכן יהיה כי חרות, לראשי הודיע

 כה עד היתד. אשר לעירייה, הרשימה ראשות
הרשימה. בראש רום יעמוד אכן אם לליברלים, שמורה

די אנ עד ויתר ג
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 איזבר שאותו כצה״ל, המילואים אלוף
 הממשלה כישיבת ראש־הממשלה

 לקבל הצעה שדחה כמי האחרונה,
 לשמש הסכמה תמורת דולר אלף 200

 הוא יונתן, מיכצע על לסרט יועץ
מו לענייני ראש־הממשלה של יועצו
 (מיל.) אלוף כטירור, ומילחמה דיעין

זאבי. (״גאנדי״) רחכעם
 אחת על־ידי לגאנדי הופנתה ההצעה

 דחה הוא הידועות. מחכרות־הסרטים
 שהוא הדגשה תוך הסף, על אותה

 לעשות יכול הוא ואין עוכד־מדינה
מי תוך שרכש כמידע פרטיים עסקים

תפקירו. לוי

ת גילויי□ ש ר פ ב
יויונייטד״טורסיי

 של מישאלתה סביב הציבורי הוויכוח
 לרכוש ״דן״ התל-אכיבית חברת־התחכורה

 טורם״, ״יונייטד תיירים להסעת החברה את
 לקבל עלול ל״י, מיליון 30 של כסכום
 מבעלי חלק כי ייוודע כאשר תפנית
 את למכור הצעה דחו הפרטית החכרה
 פרטיים, למשקיעים החכרה

 לקואופרטיב דווקא למוכרה ומתעקשים
 סובסידיות. על המתקיים ״דן״,
 פרידל, מאיר טורס, יונייטד של ירושלים סניף מנחל

 ארזי, יוסף החברה, של ועד־העובדים ויושב־ראש
 כאשר פרטיים, משקיעים עם משא־ומתן ניהלו

 יסכימו לא כי להם הבהירו בחברה בעלי־המניות
 דן. לקואופרטיב אלא למוכרה

 בכספי נכסיה את להרחיב דן חברת של להיטותה
 שהיא בכך מוסברת מקבלת, שהיא הסובסידיות

 על־מנת אגד, עם לאיחוד שמנה נדוניה עם לבוא חייבת
אגד. של אלה לעומת לחבריה זכויות־יתר להשיג

ט ר ל אמריקאי ס ע
סאן ארי□

 להסריט עומדת אמריקאית חכרת־סרטים
 חייו סיפור על המבוסם מוסיקלי, סרט

 אזרח שהפך היווני הזמר סאן, ארים של
 הוא שם לארצות-הכרית, וירד ישראלי,

וכזמר. מועדון-לילה של כבעליו מצליח
 השאר בין יצולם עצמו, סאן אריס יככב שבו הסרט,

 שחקנים מיספר בו וישתתפו ובישראל, ביוון גם
ישראליים.

צ׳יו ך קאפרי הפו י
מועדון־יחברים

 התל-אכיכית היוקרה מיסעדת
 מועדץ־חכרים להפוך עומדת ״קאפריצ׳יו״

באירופה. מועדוני־החכרים דוגמת סגור,
 של לניהולו ותעבור בעלים שתחליף אחרי זאת,

 את והולך המרחיב שאולי, שאולי. רפי איש־העסקים
 בארבע להקים מתכוון שבניהולו, ההארחה עיסקי

 למנוחה, מועדון גם המיסעדה בניין של הקומות
 החדש במועדון החברים מיספר ריקודים. ורחבת
.600ל־ יוגבל

מצאוז׳ :אמין אידי
י □,אטומי רימונים

 נמל-התעופה על המפורסמת כפשיטתו
 בנשק צה״ל השתמש אנטבה, של

 שבעת אלא זאת, רק ולא גרעיני.
 שכחו המקום, מן החפוזה ההמראה

 דימוני-יד שני באנטבה צה״ל חיילי
אידי של חייליו כידי שנפלו אטומיים,

 של מפיו בא זה מרעיש גילוי אמין.
השי באחת אמין, אידי הפילדמרשאל

עם שניהל האחרונות הטלפוניות חות
 כר־לב• (״בודקה״) כרוך ידידו
 שערך אחרי אמין: של נוסף גילוי

 צה״ל, של הצבאי המיכצע על תחקיר
 עולה אוגנדה שצבא למסקנה הגיע

 ״ל ״צח :לטענתו הסיבה, צה״ל. על
 וצבא אנשים, שישה של ביחידות פועל

ארבעה.״ של כיחידות אוגנדה

>

1

!

-ז


