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תו!1£נייר
 צעדים בעים1ת י

רגד1־א1מבה
 על לוחצים ופעילים, נכחדים בליכוד, שונים גורמים

 כלכליות גזירות לבצע כהן־אורגד, יגאל החדש, שר־האוצר
נוספות.

 ציבורי באשראי כהן־אורגד כיום זוכה לדעתם,
, את להפטיז כדי זאת לנצל ועליו רב,

 מיגבלות להטיל השקל, את לפחת הסובסידיות,
 את לעקר — ובעיקר הייבוא, על חמורות

תוספות־היוקר.
 מלאה תמיכה לו הבטיחו אורגד כהן של בני־שיחו

בפעולותיו.

דתיק־החףן שש1ח דד
 דויד םגן־ראש־הממשלה, של הפומביים רמזיו

 מסירת על שמיר יצחק ובין בינו הבנה שיש לוי,
 מחשש נובעת לידיו, תיק־החוץ

 שינויים כלל יבצע לא שראש־הממשלה
בממשלה. פרסונליים

 את יקדם השניים בין ההבנה בדבר שפירסום מקווה לוי
תיק־החוץ. את לקבל סיכויו

מיואש המר
 באוזני גילה המר, זבולון שר־החינוך־והתרבות,

יפרוש. שהוא שיתכן מקורביו
 הקיצוצים במפד״ל, המצב לכך: סיבות כמה מנה הוא

 סביב הצפוי והמשבר אגרת־חינוו, הטלת בתקציב־החינור,
 המורים. לגבי ועדת־עציוני דוח יישום
 בלבנון. צה״ל ישיבת המשך היא לו המציקה אחרת בעייה

 פיתרון שום רואה אינו שהוא הוא אותו שמדאיג מה
באופק.

 מאזין מי
לשפירא

 שפירא, אברהם ישראל, אגודת דדב
 האחרונים בחודשים לגלות הופתע

 דוברו. עם שלו אישיות ששיחות־טלפון
אחרים. לגורמים דולפות פרנקל, אריה

 שקדהטלפון העלתה, קפדנית בדיקה
 כאשר תקין. אינו בירושלים הדובר של
 לשמוע שבניו יכולים בטלפון, מדבר הוא
 אנשים ביניהם יש השיחות. מהלד כל את

לפוליטיקה. הקרובים
 שבאותו משום מודאג היה שפירא

 בהסדר טיפל הוא דלפו, שהשיחות הזמן
אחרות. כלכליות ובבעיות הבנקים מניות

 שמו לשיחות בעל־־בודחם המאזינים
 שפירא של יוצאת־הדופן להתעניינות לב

 בבלי־התיקשורת. עליו שמתפרסם במידע
 בביקורת זכו נגדו שכתבו עיתונאים

מפיו. עסיסית

יחקרו מה
טובלר״? את <ז מורי ב,,
 ״מוריץ הברוקרים בחברת תיקי־־ההשקעות בץ
 אישים שני של תיקיהם נמצאים טוכלר״ את

השניים הישראלית. הפוליטית בצמרת בכירים

 לפני שבוע נמכרו ואלה בנקאיות, מניות החזיקו
אוקטובר. חודש בתחילת הבורסה, סגירת

 וראשי המישרד בעלי שבין הקשר כמו זו, פרשה
 חקירת־המישטרה נושאי בין יהיו הליברלים,

הוותיק. במישרד־הברוקרים

 הותקף ,,אבו־מוסא״
מפגינים על־ידי

 ״אבו־מוסא״, המכונה הצבאי, המימשל איש
 נגד הפגנה לתוך שבוע לפני השישי ביום נקלע

 במחנה־הפליטים באש״ף, ו״המורדים״ סוריה
עזה. שליד נוציראת

 מהאקדח באש ופתח ממכוניתו יצא אזרחית, הלבוש האיש,
 נמלט אחר־כך המחסנית. שהתרוקנה עד שברשותו,

 הנטושה, מכוניתו את הפכו המפגינים ברגל. מהמקום
באש. אותה והעלו

 - נעמת מילגות
בלבד! ליהודיות

 במוסדות ללומדות נעמת של קרן־המילגות
 לסטודנטיות ורק אך מיוערת להשכלה־גבוהה
 האירגונים מרשימת עולה כך ״יוצאות־צבא״.
 בירושלים. הסתדרות־הסטודנטים שפירסמה נותני־המילגות,

 האוניברסיטות. שאר לגבי גם תקף זה פירסום
 ברשימה שמופיע היחידי הגוף הוא ״נעמת״
 לקבל אפשרות בצבא שירת שלא ממי והמונע
 ההסתדרות של למילגות המחלקה אפילו מילגה.

כזה. תנאי מציבה אינה

 מדיטציה
אמונים בגוש
 על־ידי שנדחו עושי־מדיטציה, קבוצת

 לגוש־אמונים פנו הקיבוצית, התנועה
 משלהם בהתנחלות להתנחל בבקשה

המערבית. בגדה
 הגוש, ממנהיגי פודת. חנן התחיה, ורב
 שלא חבריו את ומשכנע לרעיון מתנגד
לבקשה. להסכים

סרג? בנסיעת חיבל מי
 בירור ארצה בשובו לערוך מתכוון בורג, יוסף שר־הפנים,

 להונגריה. נסיעתו על ההדלפה מקור את לגלות כדי יסודי
 את הונגריה שילטונות מנעו הידיעה, פירסום בעיקבות
הביקור.
 במישרד־הפנים פקידים של ביותר זעום מיספר

 שמקור חושד בורג כך. על ידעו ובמישרד־החוץ
 ביותר בכירה אישיות הוא ההדלפה

במישרד־החוץ.

 לארגנטינה- ח״בים
השמע

 ביום ייצאו זכין, רב מפ׳׳ם, וח׳׳ב קליינר, מיכאל חח,ת, ח׳ב
 של ועדת־העליה מטעם בארגנטינה לסיור הקרוב שישי

הכנסת.
 העליה בגורל יעלה מה יבדקו השניים

שם. השילטוני המהפך אחרי מארגנטינה,

למזכירות? ת1גד
 כאחד מוזכר גדות, גדעון מיפעל־הפיס, הנהלת יושב־ראש
 תנועת־החרות. מזכירות יושב־ראש לתפקיד המועמדים

 פרש התנועה, של אגף־ההסברה יושב״ראש לשעבר גדות,
 עם עכורה מערכת־יחסים בגלל מתפקידו

 אחדור. יורם הפורש, יושב־ראש־המזכירות
 מחנהו מראשי אפל, אברהם עומד גדות מאחורי

ארנם. משה שו״הביטחון, של

קירור לציוד מיברז
 בתחום עניין מגלה מחברות־המשקאות אחת

כבר כך לצורך השונים. לסוגיו קפוא מזון חדש:

 ייצור פסי משאיות־קירור, של עלויות נבדקות
בשוק. וביקוש ושיווק
 ישפיע איך ברור לא הקיץ. מאז נבדקת הסודית התוכנית

הרעיון. יוזמי על החדש הכלכלי המצב

תצא לא דימישלחת
 לא תנועת־החרות של בלתי־רישמית מישלחת

 על ב״מצודודזאב־ נודע כאשר לגרמניה. תצא
 הדבר עורר לצאת, מסויימים חברי־מרבז כוונת

קיר. אל מקיר כמעט התנגדות
 שחברי־תנועד״ התברר והשוללים המחייבים בין בוויכוחים

 חשבון על לגרמניה, בעבר כבר יצאו ח׳כינג ביניהם
שונים. גרמניים אירגונים

 שני החליטו נגנז, העכשווית הנסיעה שרעיון מכיוון
בידיהם. שיש למידע פומבי לתת שלא הצדדים

 נגד האגודה
התפשטות מופעי

להי מתכוונים אגודהדישראל ראשי
 ביישום לדון בדי ראש־הממשלה עם פגש

 הקואליציוני ההסכם של שונים סעיפים
איתם.

 מופעי הוא לדיון יעלו שהם חדש נושא
 ברחבי־ ונשים גברים של ההתפשטות

 רבה בפופולאריות זבו שבאחרונה הארץ,
).56—54 עמודים (ראה

בכנסת, חקיקה יתבעו האגודה ראשי
 מספיקים אינם העירוניים חוקי־־העזר אם
המופעים• קיום את למנוע כדי

 מישפטיות תביעות
הליכוד למטה
 לא שעדיין הליכוד, של המוניציפלי למטה ספקי־שירותים

 בתביעה לבית־המישפט לפנות מאיימים כספם, את קיבלו
להם. המגיע לתשלום
דולארים. אלפי במאות מסתכם התביעות סך־כל

בקרוב - הכתות דוח
 שולחן על יונה הכתות לבדיקת הבינמישרדית הוועדה דוח

 הוועדה, יושבת־ראש בנובמבר. 27וד הראשון, ביום הוועדה
 מה אחרי־כן תחליט שר־החינוך, סגנית גלזר־תעסה, מרים
הוועדה. המלצות יהיו

דייו את מנדבת רחל
 חשוב מוצג תרמה דיין, משה של אלמנתו רחל,

 שתיערך פומבית, למכירה בעלה של מעזבונו
בתל־אביב. הבא בשבוע

 הם אחד, עם - יפה עם על־ידי המאורגן המיבצע, הכנסות
לקשישים. תנוח״חימום לרכישת

 - הברחה רשתות
הכוונת על

 על באחרונה עלו סמויים חוקרי־מישטרה
 מתוחכמות רשתות שתי של עיקבותיהם

 לחדל. מטבע־זר להברחת
 הדרוש החומר איסוף בהשלמת החוקרים עוסקים עתה

נגדם. כיתבי־אישום ולהגשת למעצרם

המתחרה לערזא קשיים
 מאגזיני המשלבות הווידאו, קסטות הפקת

חיסול. לפני עומדת ופירסומות, אקטואליה
בפירסומות. חמור מחסור הסיבה:


