
 שו־־סאוצו מיהו החגורה, להיסק שקוא אחו■
לנפש די 500 שעלתה ולארוחה למסיסת־קוקטייל,

 עזר שר־הביטחון, ■1
ש בשבוע נתון היה וייצמן,

 המאבק של רישמו תחת עבר
 וייצ־ כשישב חוק־ההפלות. נגד
 לשם נכנם הכנסת, במיזנון מן

ו שטריימל לבוש דתי, יהודי
הת עצומה. כרס ובעל קפוטה,

״בש־ : ואמר וייצמן בו בונן

 ברמזו השלישי, ביום תדרות
 כמוה הפועלים ששביתת לכך

כהפ או בשטחים בהתפרעויות
כש בירושלים. הפנתרים גנת

מח על דעתו מה משל נשאל
 השיב: קורפו, של הצמיגים ווה
 לכך היחידה ההוכחה אינה ״זו

מטופש.״ טיפש שהאיש

ך | ! ר  בשבוע במייוחד עליז היה שר־האוצר, 11ך
המדיניות על הודיע שבו בערב שעבר, ן יי1 י 1*1 #1111
 חמור- נראה שבה מסיבת״העיתונאים, אחרי שלו. החדשה הכלכלית

 מסיבה נערכה שם בירושלים, ״הילטון״ למלון הורביץ מיהר סבר,
 ״כנס״, חברת של דיילות בשתי פגש הוא במלון ״בנק־ישראל״. של

שתי את בחוזקה מחבק הורביץ :(למעלה) ומרי. לזר עמליה
אחת את נפרד באופן לחבק פונה הורביץ :(משמאל) הדיילות.

 כדי״כך ותוך רבה, בחוזקה עמליה את מחבק הוא לזר. עמליה מהן,
 מתבונן הורביץ :(למטה) בעין. לפציעתה גורם קיצוני) (משמאל,

 מחזיקה מרי בעוד סליחה, שביקש אחרי עמליה, של בעינה בחיוך
עמליה. של מעינה הדם את לנקות כדי רטובה מימחטה

 על לוותר צריך היה לא בילו
!״ההפלות

 ביקר שעבר בשבוע ■1
 טדי עיריית״ירושלים, ראש

 מפקד של מיטתו ליד קדדק,
 המישטרה, של הדרומי המחוז
המ איכצן, אריה הניצב
ש אחרי בבית־החולים אושפז

פגי בעיקבות בלסתותיו נותח
 קולק בו. מפגינים של אבן עת

 שהיתה העירוי, בשקית התבונן
 איב- של למיטתו מעל תלויה

 ואמר לזרועו, המחוברת צן,
 את אוהב שאיבצן לכך ברמזו
 היתה ״היא המרה: הטיפה
בוויסקי!״ מלאה להיות צריכה

 ירו* ההסתדרות, מזכ״ל ■1
 על להגיב סירב משל, חם

 קור־ חיים ח״כ של מעשהו
 צמד למזכ״ל שלח הח״כ פז•

 בהם להשתמש והציע צמיגים
ההם־ שערכה השביתה, בעת

 מי צפן, יאיר ואילו ו■
 בהסתדרות, של״י נציג שהיה
לש רבלון עובדי לוועד הציע
 בקבוקי־בד שני לקורפו לוח
 לעמוד יהיה שאפשר ״כדי שם,

בקירבתו.״
 גרד פסח הליכוד ח״כ 8!

 כששואלים מתמיד. עליז פר
ה משיב י״ נשמע ״מה אותו

שו ״הליכוד :מעתלית חקלאי
 הוכחה גם לי יש במצב. לט

 ל- עלה שהליכוד מהיום לזה.
 בצורת. בארץ יש שילטון
ה על אפילו שולטים אנחנו

!״ גשם
 שייכת, הצעת־השבוע 01
 מרדכי ש״י לח״כ ספק, ללא

שהתפר אחרי וירשוכסקי.
 הרצחניות המכות פרשת סמה

 עם שהתעלם צעיר, שחטף
בירושלים, במכוניתו בחורה

 ויד־ הציע דתיים, מצעירים
לע שרוצה מי לכל שובסקי

״להו בירושלים אהבה שות
שח- וללבוש החזיה את ריד

ם״ץ.״
 הוד* יגאל שר-האוצר 01
חגי של בשורה השתתף כיץ
 על שהודיע אחרי יקרות, גות

 שלו. החגורה הידוק מדיניות
המדי על הודיע שבו בלילה

והע החדשה הכלכלית ניות
 הור- מיהר החלב, מחיר לאת
 בירושלים הילטון למלון ביץ
 בארוחת־ערב להשתתף כדי

יש בנק ערך שאותה חגיגית
 יותר מנה כל עלתה ושבה ראל
 יומיים כעבור לירות. 500מ־

 קוק- במסיבת הורביץ השתתף
 בנק בתל־אביב שערך טייל

ה בנק שבבעלות קונטיננטל,
 מסיבת־הקוק־ זו היתד, פועלים.

שנערכה ביותר המפוארת טייל

ה זכה אל־שכעה, כפאם
 ביחס ליטני יהודה עיתונאי

 בגדה ראשי־הערים מצד מיוחד
 ללחוץ שהקפידו המערבית,

 מכל יותר אך לשלום. ידו את
 מן הארץ של כתבו התרגש

 כלפיו שהפגין הלבבי היחס
הפ המנהיג עצמו. אל־שכעה

 אל ניגש שובת־הרעב לסטיני
וה וחיבקו, ידיו פרש ליטני,
 לחי־אל-לחי. התנשקו שניים
 קיסינג׳ר הגרי כמו ״ממש

 אל־סאדאת,״ ואנדואר
 לי- של מעמיתיו מישהו רטן
 הידידות למראה בקינאה, טני

המופג הישראלית־פלסטינית
נת.

 נהנה אדם שאין אלא 81
ב זוכה ליטני העולמות. מכל
ב ראשי־הציבור אצל חם יחס

 גוש- ראשי אצל ובזעם גדה,
עמיתו גילה זאת את אמונים.

או הוא בעיתון. אותו ליכלך
 הגיב. לא אלדר פורטוניסט.״

 לתקוף פעיל״הגוש שהחל עד
שו גרשום הארץ, עורך את
 לאיש־שיחו אלדר השיב קן•

 לא הוא טוב. אדם הוא ״שוקן
 ייקה, הוא אבל אתכם. שונא

 הוא לכן וסדר, חוק שאוהב
לפעם...״ מפעם אתכם תוקף
 הישראלים המוני בין 01

 בשערי שנאספו והפלסטינים,
למ כדי העליון, בית־המישפט

 אל- את לגרש הכוונה נגד חות
 אלי־ ראיף גם היה שכעה,

 שבגליל, ג׳יש הכפר יליד אס,
 מע- כאחד שנים מזה הנחשב

 חיי־החברה של מודי־התווך
הר שנראה ראיף, בירושלים.

נד גילו, מכפי צעיר יותר בה
 בו: שגער שוטר, על־ידי חף

 ראיף !״מפה זוז צוציק, ״הי,
״אני :ואמר לשוטר פנה נעלב,

 כמיליון עלתה והיא בארץ,
לירות.

של בתו ידין, אורלי־ 8!
 הראשון, סגן־ראש־הממשלד,

 אבא את הפעילה ידין, ייגאל
ה וידידותיה שהיא כדי שלה

תק ההפלות חוק נגד מפגינות
 ברחבת להפגנה רשיון בלנה

ירו במרכז המשביר־הטרכזי,
 שניסו הקודמת ההפגנה שלים.
נת לערוך וחברותיה אורלי

 ה- של אלימה בהתנפלות קלה
שהת אורלי, אגב, מישטרה.

שב בדירתו אביה עם גוררה
 מאז בירושלים רמב״ן רחוב

 שם מבית־החולים, לביתו שב
 התקף־לב, אחרי מאושפז היה

 ״אבא וטענה: הדירה את עזבה
בריא.״ כבר

 נפגשו במיזנון־הכנסת 01
ומו וייצמן עזר שר־הביטחון

(״מו !מרדכי הטלוויזיה דה
 וייצמן קירשנכאום. טי״)
 ״מוטי, קירשנבאום: את שאל

ה וקירשנבאום נשמעו״ מה
 לשיח־ מצפה ״אני לו: שיב
מהכיבוש.״ רור
 מבין אינו קירשנבאום 8׳
 העלאת בעניין הזעקה מה על

 חלב ליטר ״הרי :מחיד־החלב
 מליטר יותר מעט עוד יעלה
ז״ הזעקה מה על אז דלק,

 כשנקבצו שבוע, לפני 01
 ב- וצלמים עיתונאים המוני

בירוש העליון בית״המישפט
בפרשת נוסף פרק לסקר לים,

 עקיבא בהארץ, ליטני של
עבו במיסגרת כשסר, אלדד,

 בירושלים. הגוש מטה אל דתו׳
 לו אמר ליטני,״ היית ״אילו

 הייתי ״לא הגוש. מפעילי אחד
 אילון, ועמוס אתך. מדבר

 אכל הוא בן־אדם. לא בכלל זה
 לוויג־ משה הרב של בביתו

כך ואחר בקריית־ארבע, גר,

 בצורה אלי תדבר ואל ילד, לא
 השוטר, .״45 בן כבר אני !כזו

 ניצב שהוא מכך התרשם שלא
 נכבד אדם מול פנים־אל־פנים

 של זרועו את כופף ובא־בימים,
 כעבור למעצר. והובילו ראיף
 אל וחזר שוחרר קלה שעה

 ארוכה שעה שניצבו חבריו,
בית־המישפט. בשערי

 אף מישרד־האוצר, של החדש המנכ״ל [71^1 11111111
9* |  הודיעו שנו ביום הורביץ עם חגג הוא |#11\1 -11/

 כשהוא נאמן נראה בתמונה מחיר״החלב. העלאת על השניים
ירושלים. ב״הילטון״ שנערכה במסיבה טוב מכל צלחתו את ממלא

2204213 הזה העולם


