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 סמו״ה אבטלה
הממשלה ובמשרד■

 סמויה אבטלה יצרו כבר במדינה השילטון חילופי
 ותתרחב שתלד הממשלית, הבכירה הפקידות בקרב

 הקרובים. החודשים במרוצת
 מתפקידיהם שהודחו בכירים בפקידים הוא המדובר

 הליכוד. מנאמני חדשים פקידים במקומם להציב כדי
 שלא וכיוון חדשים בתפקידים זכו לא המודחים רוב

 את לשלם למעשה המדינה ממשיכה לפטרם, ניתן
 דבר. שיעשו מבלי (הגבוהות) משכורותיהם

 כחודשים יגדל .אדה פקידים שד מיספרם
 באחרונה השלימו הדיפוד אנשי הקרובים,

 במישרדי עמדות־מפתח של רשימה
 מימשל וכתפקידי השונים הממשלה

 את כהם להציב יש שלדעתם אחרים,
 הרשימה בודדת זו הערכה עד־פי נאמניהם.

 אנשי עתה מנסים שאותם תפקידים, 1500
לאייש. והמפד״ל הדיכיד

 מנב״ל ■ודח
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 אחד שהיה החקלאיות, בנק מנכ״ל קלדרון, דוד
 בעל העבודה, במיפלגת המפא״יי הגוש מראשי
 מיפלגת של מאחרי־הקלעים בחוטים ומושך השפעה
 הנראה ככל ייאלץ שלה, ואיש־הכספים העבודה
 אריאל שר־החקלאות, ׳מתפקידו. הקרוב בעתיד לפרוש
 מאנשי כלכלן כמנכ״ל, במקומו להציב מתכוון שריון,

הדתית. ההתיישבות
 שדו הכוח מעמדת קלדרון שד לסילוקו
 המצוקה לגבי השלכות להיות עלולות

העבודה. מיפדגת כיום נתונה שבה הכספית

- הסוכנות גזבר
חרות איש

 ביום המכהן קוטלוביץ׳, רפאל עורך־הדין
 של העולמית ההנהלה יו״ר בתפקיד

 עד־ידי הנראה ככל יוצע חרות־הצה״ר,
 הסוכנות גיזבר לתפקיד ההרות תנועת

 העשוי דולצ׳ין, אריה שד במקומו היהודית
 הסוכנות הנהלת יו״ר לתפקיד להיבחר
 אלמוגי יוסף את זה בתפקיד ולהחליף

 שתיערכנה הציוני לקונגרס הבחירות אחרי
.1078 ינואר בחודש

 מגיע הסוכנות גיזבר תפקיד כי טוענים חדות אנשי
 המיפלגה תקבל הסוכנות יו״ר תפקיד שאת אחרי להם

בליכוד. הליברלית

א המישטרה תאשים ל
מלאטו־שו־ו! סא

 חודשים מיספר מזה המתנהלת המישטרה חקירת
 הבחירות חוקי על עבירות בדבר לתלונות בקשר

 אנשיו או פדאטו־שרון ׳שמואל ח״כ בידי שנעשו
 הגיעה לכנסת, האחרונה הבחירות מערכת בתקופת

סתום. למבוי
 שעסק החוקרים, צוות בידי אין הנראה ככל

 הוכחה בד רבה, ביסודיות הפרשה בחקירת
 פלאטו־ את להאשים יהיה ניתן פיה שעל
 מסוג בעבירה או בוחרים ביטיחוד שרץ
 הבחירות. חוק עד אחר
 המדינה לפרקליטות ׳בקרוב יועבר החקירה חומר

בידי המצויים המימצאים על־פי תהיה, פשהמסקנה

 את להעמיד מקום אין כי כיה, עד החוקרים
לדין. פליאטו״שרון

 ביטון צירל■ ח״כ
למוסקבה הוזמן

 צ׳רלי חד״ש, ח״כ השחורים, הפנתרים איש
 הקרוב ראשון ביום לצאת עומד ביטון,

 של הזמנה עד־פי במוסקבה, לביקור
הסובייטים.

 משמעיות כל אין בברית־המועצוית ביטון ישל לביקורו
 הביקורים במיסגרת נערך והוא מייוחדת פוליטית

 לעת. מעת רק״ח שמארגנת ישראלים של
 למוסקבה, במישלחת היוצאת נוספת ידועה דמות

 להיפגש המבקש בן־יהודה, (״יבי״) יונה המשורר הוא
ייבטושנקו. הרוסי המשורר עם

 ״*המוסד על סבר
בלונדון ■ובינו

 מגבאי אחד או המקומי הרב של בחסותו
הקהילה.

 קיבוע, שכר מקבלים צדקה״ ״למטרות החסות ׳נותני
 עצמם המארגנים יואילו לערב, דולאר אלפי כמה של

 אחד. ערב של כהכנסה דולארים רבבות גורפים
 מסווה את לקרוע החליטה האמריקאית המישטרה
 בעזרת מיקרים, בכמה ׳שגילתה אחרי ״הצדקה״,

 למטרות כספים בהעברת מדובר כי האם־בי־יאיי,
 בניו־ שנערכה בפשיטה בישראל. קיצוניות פוליטיות

 לערב חסותו ׳שבתן בית־כנסת של רב נאסר יורק
 אחת מ״חיילי״ ׳שלושה נאסרו במקום הימורים.

 עתה חרד היהודי והמימסד הפשע־המאורגן ממישפהות
כאלה. יהיו אם הנוספים, הגילויים לתוצאות

ידיים לוחץ צייצי
 כמקובל לשגר, שלא החליט תל־אביב עיריית ראש
 אחד לכל אישיות שנד,־טובה ברכות שנה, מדי

 צ׳יצ׳ החליט זה במקום תל־יאביב. עיריית מעובדי
:בלתי־שיגרתי צעד על

 החל העירייה, עובדי כל בין עובד הוא
 פועלי־ באחרון וכלה הבכירה כפקידות
 בירכת להם ומאחל ידיהם את לוחץ הניקיון,

אישי. באופן טובה שנה

 בקרוב יזכה למודיעין הישראלי המוסד
 וידנפלד בהוצאת לאור שתצא מקיפה ב״ביוגראפיה״

 אחרות רבות ובהוצאות בלונדון ניקולסון את
 דן איורי כתב האוהד החיבור את העולם. בכל

 כבר היד וכתב אייזנברג בשם אדם של בעזרתו
 הישראלית. הצנזורה של אישורה את קיבל

 וחוקרים סופרים של נטיונותיהם
 תולדות את לכתוב ידועי״טם בינלאומיים

 ושוב כלך נידהו ועלילותיו הישראלי המוסד
פעולה. ובאי־שיתוף

 קשרים בעל הוא ההוצאה, בעל וידנפלד, הלורד
 שהוציא הוא הישראלי. במימסד הרגיל מגדר יוצאים

 והוא ידיין ומשה מאיר גולדה של ׳ספריהם את לאיור
המוסד. של הספר על בילעדייות מקבל
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 יופיע הזה״ ״העולם של הבא הגיליון
 הגיליון החגים. ביגלל יממה, של באיחור

 ראש״השנה במוצאי הל־אביב ברחובות יופץ
 בקיוסקים מצוי ויהיה בערב), הבא ד׳ (יום

בספ 15ה־ הבא, החמישי ביום הארץ ברחבי
בבוקר. טמבר,
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 מכיל הזה, הגיליון בשער לרשום בניגוד

 העמודים תוספת .76 ולא עמודים 84 הגיליון
 האחרון, הרגע של החלטה בעיקבות נעשתה

 להגדיל בהדפסה, היה כבר שהשער אחרי
 חומר להוסיף כדי העמודים, מיספר את

ומודעות. מערכתי

גינו הליכוד כסיעת
ט ר ולמ א ןגוו י ס את

הבחירוח ״דחו
המוניציפאליות

 ׳הבחירות את לדחות החלטה תיפול לא אם גם
 כי נראה ׳ניכר, לזמן המקומיות ולמועצות לעיריות
 .1978 מאי בחודש כמתוכנן, תערכנה, לא אלד, בחירות
 הבחירות מערכת תעיב פן החשש כי נראה

 המדינה, של 30ה־ העצמאות יום חגיגות עד
 ראש־הממשדה במובן, יעמוד, שבמרכזן

 מיקרה, בבל שירווה, הוא בגין, מנחם
שבועות. במיספר הבחירות לדחיית עילה

- ישראל■ עיתונאי
מכירות מוהל:

,,..ברוט של
 אחרונות, ידיעות מערכת חבר ,32 עמית, איתן

 ד,צהרון, של הספורט מדור עורכי משני כאחד המשמש
 ׳שהתמנה אחרי לצרפת הקרובים בימים לצאת עומד

 ברוט חברת־הסרטים ישל כמיבהל־ה׳מכירות שם
 התמרוקים חברת של חברה־־בת שהיא פרודאקשנס,

פאברדה. הנודעת
 המיזרח יהיה עמית שד המכירות איזור

 מדינות ארבע ועוד הקרוב המיזרח הרחוק,
אירופיות.

 אלף 30ל־ נקבעה ראשון בשלב החודשיות משכורתו
 חיים של חתנו הוא עמית הוצאות. חשבון מלבד ליריות,

בפאריס. ברוט של הסרטים חיברת מנהל אשל,

 על בעיתונים שעבר ׳בשבוע שד,תפרסמו הידיעות
 מאחרי בכנסת הליכוד סיעת של כביכול, התייצבותה,

 בלתי־מדוייקות היו אולמרט, אהוד ח״כ ״סל מאבקו
 עצמו. אולמרט של ביוזמתו הנראה ככל ׳והתפרסמו

 זה, בנושא הליכוד כסיעת שנערך בדיון
 משיטותיו מהדוברים רבים הסתייגו

 מכולם והגדיל אולמרט של ומסיגנונו
 הורביץ. יגאל שר־המיסחר־והתעשייה,

 הציבור, לידיעת הגיעו לא אלה הסתייגויות ׳אולם
באולמרט. התמיכה הבעות על רק נמסר שלו

המאורגן הפשע
שותף האמריקאי
לישראל להתרמות

 כספים בגיוס שותף האמריקאי המאורגן הפשע
 וקבוצות למיפלגות ובעיקר בישראל למיפלגות

קיצוניות. דתיות
 אמריקאיות יהודיות וקהילות בתי־כגסת

 ווגאס״ לאם ד״לילות חסותם נותנים
 גדודים. יהודיים בריכוזים המאורגנים

 אודם שוכרים התחתון העולם אנשי
 רולטה בשולחנות אותו מציידים כמקום,
 את ומזמינים חריפים משקאות של ובבאר
שזכו אחרי הימורים, לערב הקהילה עשירי

לכדורגלן מחלת־מין
 הלאומית, בליגה הקפוצות באחת בכיר, כדורגלן אצל

 בחו״ל. קבוצתו ישל שהותה בעת מחלת־מין, אובחנה
 שאיבחן לרופא הקבוצה. את לעזוב ׳אולץ הכדורגלן

 היד, כי הכדורגלן סיפר כחו״ל המחלה את אצלו
 מקבוצתו, שיחדור יקבל הכדורגלן בחו״ל. בשהותו בה נדבק לא ׳וכי בעבר כבר ביה נגיויע

 יחזיר אם רק עוד, יופיע לא שבשורותיה
לחו״ד. נסיעתו מחיר את הקבוצה להנהלת

פחיילוב
פיצויי□ ידרוש

 התכשיטים חנות בעד פוזיילוב, אריה
 בחודש נשדדו שממנה פוזיילוב״ ״יהלומי
 שד מוצהר ביטווי יהלומים השנה פברואר

 תביעת הגשת שוקל לירות, למיליון קרוב
מישטרת־ישראל. נגד נזיקין
 באפשריות כרגע מתמקדת המיישטירד, חקירת

 ישל הפעיל בסיועם ובוצעה תוכננה שהפריצה
 החוקרים ובידי תל־אביב מחת ממישטרת שוטרים

 השוטרים יועמדו אם זה. בכיוון הנחקרים חשודים שני
 ערך את לתבוע פוזיילוב מתכוון ויורשעו, לדין

מהמישטרה. — נמצאה לא כה ועד שנגנבה הסחורה


