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נוסף קיצוץ

בביטחון
 הביטחון, תקציב קיצוץ טביב המשבר יפתר אם גם

 שבועות. כשישה בעוד מחדש יתעורר הוא
 למקורביו אמר הורכיץ, יגאל שר־האוצר,

 בתקציב נוסף קיצוץ ידרוש הוא בי
 ״בעוד תירגע, שהפרש־ אחרי הביטחון

לערק.״ וחצי חודש

שר״האוצר מודעי
 בין השבוע בתהילת שהתקיימה בשיחה

 שר־ לבין בגין, מנחם ראש־המגזשלה,
 לתת בגין הבטיח מודעי, יצחק האנרגיה,

 הורביץ יגאל אם האוצר, תיק את למודעי
 ויתפטר. איומיו את יממש
בסוד. זו הבטחה על לשמור החליטו השניים

שה בריח חד
9 משלה 0

 בורג יוסף הד״ר של שובו אחרי ביולי, 10ב־
 לדון בדי המפד״ל מוסדות יתבנסו לארץ,

שתתפות כהמיטך  בממשלה. זו מיפלגה ה
 בתוך הכוחות הצליחו בבר בינתיים
 לארגן מייד, לפרוש הדורשים המפד״ל,

שר מלבד רוב. להם  המר, זבולון בורג'וה
 שגם נראה בפרישה, עתה כבר התומכים

 את שבלם אבו־חצירא, אהרון שר־הדתות,
 שוכנע בבר כה, עד הפרייטה כוונות

האחרים. היטרים שני אל ויצטרף

מיליארד
אחו! תמורת

 בישיבת טען גפני, ארנון בנק־ישראל, נגיד
 שיקוצץ לירות מיליארד כל כי האחרונה, הממשלה

 אחד. באחוז האינפלציה לירידת יביא מהתקציב,
 לדעת האינפליצה, תרד מיליארדים, 25 יקוצצו אם

אחוזים. 25ב־ גפני,
 בל כי זאת לעומת טוענים האוצר כלכלני

 על רק ישפיע קיצוץ לירות מיליארד
 יקוצץ שאם כך באינפלציה, אחוז 0.0

אחוזים. 15 רק של נסיגה תחול הסכום,

־ מצרית מישלחת
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 ישראל, ממשלת כי סבורים בקאהיר
 של •טיגורה את מנעה שגרירותה, באמצעות

 המצרית, מיפלגת־השילטון מטעם מישלחת
 כאורחת הלאומית, הדמוקרטית המיפלגה

מפ״ם. של
 הובטח במצריים מפ״ם מישלחת של ביקורה בעת

 בראיון השבוע, ביקור־גומלין. יבוא בעיקבותיו כי
 כי אל־סאדאת אנוור הודיע יערי, לאהוד שנתן

 ״עם להיפגש כדי לישראל תבוא מיפלגתו מישלחת
 מייוחדים יחסים מקשירת נסוג בכך המיפלגות״. כל
בישראל. מיפלגות־אופוזיציה עם

 מודאג שמיר
מגרמניה

 ויחסי׳ הסברה מיתקפת מכין שמיר, יצחק שר־החוץ,
 בגרמניה. המימשל על ציבור

 של ההתדרדרות שורש כי החליט שמיר
 נעוץ אירופה מדינות בקרב ישראל

 גרמניה־המערכית בין הגדולה בהתקרבות
 גרמניה את שהפך מה סעודיה, לבין

 ייטראל של ביותר החריפה למתנגדת
באירופה.

 רשימה תוקם
ספרדית

 מתכננים הספרדית בפדרציה החברים הון אילי שני
 ציוניים ספרדים של חדשה רשימה בראש לעמוד
 הבאה. לכנסת בבחירות שתרוץ

 ניסים של חתנו תמן, ליאון הם היטניים
 ומרדכי באנגליה, קבע דרך המתגורר גאון,

בספרד. המתגורר יהודי מנהיג חתואל,

 *■■חד לפיד
סאדאתר מדי
 הוא לפיד, טומי רשות״השידור, מנכ״ל
 לראיון העברי התרגום שידור את שאסר
תב שערך  אלי בערבית, הטלוויזיה כ

 אל־סאדאת, אנוור הנשיא עם לניאדו,
 קטעים להבין הציבור מן נמנע ובכך

הנשיא. לו שאמר חשובים
 מאשר יותר הרבה ללניאדו אמר שאל־סאדאת מאחר

 אשר העברית, הטלוויזיה כתב יערי, אהוד לעמיתו
 סברה (ליל־שבת), ערב באותו הוא אף שודר ראיונו

 לניאדו של הראיון את לשדר שיש הערבית הטלוויזיה
מוכן היה כבר התירגום עברי. תירגום בצירוף

 על שמועה פשטה הממשלה שרי בקרב
 שר־האוצר : שרים שלושה בין הדשה כרית
 ושר־ שרון אריק שר־יהחקלאות הורביץ, יגאל

 תמיר מקורבי תמיר. שמואל המישפטים
 השלושה כי השמועה את השבוע הפיצו

 לכנסת. .משותפת רשימה הקמת שוקלים
 פתקים הורביץ שיגר השבוע הממשלה ישיבת בעת

 מאין לי איכפת ״לא :כתב בהם השרים למרבית
 אתפטר.״ אותם אקבל לא אם המיליארדים. 8 יבואו

 הסתודדו ואחר־כד שלו הפתקים על שענו היחידים
ותמיר. שרון היו הממשלה ישיבת כל כמעט משך עמו

רימה האם
הביטחון מישרד

 יגאל לשר־האוצר, המקורבים גורמים !
 עיוות מישרד־הביטחון כי טוענים הורביץ,
 תקציב על הדיונים בעת ומיספרים עובדות

 תת־אלוף הגיש הודביץ, לדברי הביטחון.
 לממשלה לרמטכ״ל, הכספי היועץ •טור, צבי

נכונים״. ולא בכוונה ״מבולבלים נתונים
 לא הלירות מיליארד 7 של הקיצוץ הורביץ, לדעת

 בו ואין הכוזבים, החישובים בגלל בצה״ל פגע
חיסכון. כל

ל ■ב ר ד ג עיחווא* ב
 במנכ״ל בצעקות נזף הורביץ, יגאל שר־האוצר,

 עיתונאי. בגלל נאמן, יעקוב הד״ר מישרדו,
תב עם רב נאמן כי נודע להורביץ  הכ

 בנוכחות זלינגר. גדעון הרדיו של הכלכלי
 מרשה לא ״אני :נאמן על צעק הוא אנשים

עיתונאים״. עם לריב לך

בעד המפד״ל
המכשלה הבלח

 קיים הבא, בחודש 10ה־ עד תיפול לא הממשלה אם
 ולהפיל ממנה לפרוש תחליט שהמפד״ל רב סיכוי
.י זה. בתאריך אותה

 ולסריול־ם הליברלים
תמיד את

 בליכוד הליברלית המיפלגה של חברי־הכנסת
 הכנסת, של אחת לישיבה אף להופיע שלא החליטו

 יגיש שאותן חוק הצעות על הצבעה תיערך שבה
 תמיר. שמואל שר־המישפטים

 השר נגד מילחמתו על בתמיר כך נוקמים הליברלים
 החוץ. תיק על המאבק בעת מודעי יצחק
 בולם הליברלים נעדרו השבוע כבד

 תמיר ספג שבה הממונות חוק על מההצבעה
ככנסת. מפלה

שמואדביץ נזר בגין ב
 מישרדו, במנכ״ל נזף בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 הפרוטקציה״ ״מיסמך שמואלביץ. (״מתי״) מתתיהו
 עורר הממשלה, הישגי את הסוקר שמואלביץ, של

 הליכוד. ובחוגי הרחב בציבור רב לעג
 וכשיצא בגין של מנזיפתו נפגע •טמואלביץ

 לאניטי אמר מלשכת־ראש־הממשלה
 המיסטך על ידע ״הוא :רב בזעם הלישכה

 נבהל הוא עכשיו אותו. ואישר קודם
עיתונים.״ מכמה

 העבודה חמת ל ■91
להסתדרות עברה

 מסע מארגניס פרס שימיעה ח״ב של אניטיו
 פרס, של מתחרהו נגד מינשר על החתמה

 ההסתדרות במוסדות רבץ, יצחק ח״כ
עובדים. ובוועדי

 יותר שיש ״ככל הגיב: הוא לרבין הדבר כשנודע
 הפופולריות עולה כן פרס, של מצידו עלי השמצות

קהל.״ דעת במשאלי שלי
 שיפורסם מיסמך מכין פרס מטה בי נודע

 מסע עד חדשים פרטים ובו בקרוב
 כארצות■ רבץ של בתשלום■ ההרצאות

הברית.

 בטענה שידורו, את אסר לפיד אולם להקרנה,
סאדאת.״ מדי ״יותר שזה

ח דרושות לו ד״
ישראליות

 ״אברגרין״ האמריקאית התעופה חברת
 לעבוד המובנות ישראליות צעירות מחפשת
החברה. בשרות בדיילות

 של בבעלותם נשר, האמריקאית השכר טיסות חברת
 משתמשות בישראל, מעוף חברת עם יחד ישראלים,

 לישראל שבועיות שכר טיסות לחמש אברגרין1 בשרות
 שהדיילות העובדה אברגרין, מנהלי לדעת וממנה.
 לנוסעים משיכה מקור תהווה ישראליות תהיינה

לניו־יורק. ישראלים
 דיילת לפחות טיסה ככל נמצאת היום כבר

 את המוסרת והיא עברית, המדברת אחת
הטיסה. משך לנוסעים ההודעות

 עבודה לקבלת רבה תיקווה עוררה כך על הידיעה
לאחרונה. שפוטרו אלזעל דיילות אצל

דה״מן מדיון 6
 של משיריו ערב להפיק עומד אגמון יעקוב המפיק

היימן. (״נחצ׳ה״) נחום
לירות. מיליון כ־ס שד בהשקעה יופק הערב

קוני□ ישראלי□
ן דו ע 191

 עומדת ישראלים משקיעים שד קבוצה
 ביותר המפורסם הלידה מועדון את לרכוש
בניו־יורק. ״54 ״מועדון בעולם,

 חודשים לפני אותו לסגור נאלצו 54 מועדון בעלי
 מס־ מישפט בעקבות לכלא שנשלחו אחרי מיספר,
 של קבוצה אמריקה. את שהסעיר גדול הכנסה

 כבר השוהה ישראלי בראשותם מישראל, משקיעים
 משא־ומתן עתה מנהלת בניו־יורק, אחדות שנים

מחדש. ופתיחתו המועדון לרכישת


