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 רישום טופס העתקתמימה חבוה
 השקעות שעל חגרת

בהשקעות עיסוק היא העיקרית שמטרתה בע־מ,

 איתן החרות, תנועת של המישפטי היועץ ונדל׳ן.
 והוא האחרונות הבחירות ערב אותה הקים הברמן,
בה. מניות בעלי הם שטרן, אליהו למישרד, ושותפו

 לא הלוחמת במישפחה כי שהאמינו או
 חשפו, המצודה אנשי בזה, זה יילחמו

 של האמיתית המטרה את למעשה,
 בשלב כבר הלא־מוכרת החברה

 אצל כתובתה מסירת של הראשון
 התאמצו לא ואפילו רשם־החברות,

 כתובת מתן על־ידי זה פרט להסתיר
פיקטיבית.

 לב שם היה לא שאיש ייתכן
 ״שעל־השקעות של לפעולותיה

 עת ,1981 אפריל מאז בע׳־מ׳׳
 פרישתו אילמלא הוקמה,

 בגץ מנחם של המפתיעה
מראשות־הממשלה.

 שמיר יצחק מחנה הצדדים, שני
 ימים בתוך התארגנו לוי, דויד ומחנה
 ראשות־הממשלה, על המכריע לקרב

 החלו הם שכאלה, בימים וכרגיל
 כאשר וכידוע, זה. על זה חומר אוספים
 קשה אותו, ומתייקים חומר אוספים

אותו. לגנוז מאוד

- י

 כך, על שנשאל טהורי, גם אגב:
 שעל בין לקשר ולהתייחם לענות סירב

המפה. על אנחנו ומיבצע
 שרון, אנשי לדיברי מזאת, יתרה

 הועבר המטיילים שילמו שאותו הכסף
 אוטובוס. כל של הסיור למדריכי
 ורק לנוסעים, מיוחד שובר נתן המדריך

 פינקס למצודה הביא הוא כאשר
 הוא שנמכרו, הכרטיסים עבור ותשלום

לסיור. אוטובוס קיבל
 ביקשו הם שרון, של לאנשיו

 וכמה כמה אחת על — להדגיש
 מגע כל היה לא—עצמו לשתן
 מדבר שעליו הכסח עם ממשי
הלפת.

 כסף. שנאם!? מודה הלסת
 שהכסח מכחישים שתן אנשי

 כן, אם הלך, לאן אליהם. תעבר
הכםף?

 שזו הלפרן טען השיחה בהמשך
 היו וטהורי שהוא פרטית, חברה היתה

 מנהל ושהוא בחצי, חצי בה שותפים
 זו תשובה אם בע״מ. חברות כמה עוד

את מסרו שהשניים ייתכן כיצד נכונה,

 של ישיר המשך למעשה
 גלגלים״, על -סמינר פרוייקט

 לסיורים אוהדים הסיעו שבו
על־ידי מומנו אשר והרצאות,

- הגרמנית. זיידל הנס לח
 בין הקשר את לנתק הוחלט כאשר
 החרות, ותנועת מגרמניה התורמים

 בשם חדשה, חברה להקים הוחלט
 הפעולות באותן שתמשיך כלשהו,

 מימון כלומר: חדש. שם תחת
 תנועת־החרות, של שונים למיבצעים
ישראלים. של מתרומות

 עשירי צריכים היו זו לחברה
 מימוש לשם כספים לתרום המיפלגה

 שבעלי־ מכחיש הלפרן אך רעיונותיה.
החברה. את שטיפחו הם הממון

 אוספים ^
הומר

 לגיזבר פנה הזה״ ^עולם
/  הח״כ — ליבני איתן (חרות, 1/

טעו ליבני בהגינותו. מודים שהכל

טוטאלית הכחשה
שמן. שאירגן המפה, על אנחנו למיבצע הבטפים והוצאת קבלת צינור

 זאבי במצודת הפרטי המישרד כתובת
 הסבר לשמוע אפשר זאב במצודת

אחר.
היא בע״מ״ ,.שעל-השקעות

 שעל החברה על שמע לא שמעולם
 קשריה או עסקיה על בע־מ, השקעות

 אנשי דווקא זאת, לעומת שרון. עם
העולם בדיקת על ששמעו הגיזברות
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שטיינברג. אבי - מאחוריו התנועה. בגיזברות כלל קשורה לא ושהיא

באי־שקט. נתקפו בעניין הזה
 השקעות שעל באמת מהי כך, אם
, בע״מז

 לומר: הוא כבוד חרות במעוז
 המילה זאת, לעומת שעל!״ -אך

ומסבי כולם את מביכה -שעל״
שתיקה. של קשר נוצר בה

 ״שעל פשוטה: היא הסיבה
 למעשה, היא בע״כד השקעות

 היא התנועה. של ב׳ קופה
תרו לקבלת צינור משמשת

מפרו שונות והכנסות מות
 עלומי-שם. ואנשים ייקטים

 למטרות צ׳קים מוציאה היא
התנועה. של שונים ומיבצעים

בכח רע מה התמים: ישאל
 עבירה שזוהי היא העובדה

מימון־מיפלגות. חוק על
 הכנסות הגבלת הסעיף תחת

 במישרין סיעה, תקבל ״לא החוק: אומר
 בין מתאגיד, תרומה כל בעקיפץ, או

 הוראה לעניין בחוץ־לארץ.״ ובין בארץ
רשומה. שותפות לרבות — תאגיד זו,

 שכחו החרות שבתנועת מכיוון
בחוק, הנ׳׳ל הסעיף את לקרוא בוודאי

 היה שמיר מחנה של ליריביו אך
 החברה בחשיפת להתנחם קשה

 מעסקיה שהבוץ משום הסודית,
עליהם. גם ניתז היה המוזרים
 כלומר: מזה? יוצאים כן, אם איך,

 חלק של שמם את מכפישים איך
 פגיעה מונעים וגם מאנשי־שמיר

באחרים?
 תשובה לכך למצוא קשה

 הוא, עתה שברור מה חד־משמעית.
 פוגע, המיסתורית החברה שגילוי

המחנות. בשני למעשה,
להשיב. אין כבר הנעשה את אך

 -שעל תיק את שאמך מישהו,
 הבנק חשבונות על השקעות״

 פקיד של אוזנו את גילה שלה,
 על במישרד-האוצר בכיר

 שזהותו זה, פקיד העניין. פירטי
 התרגז סוד, אינה הפוליטית

 טיפול-שורש והבטיח מאוד
בתיק.

 בחיל במצודד״ רבים ממתינים עתה
 בפרשת הבאות להתפתחויות וברעדה,

בע־מ. שעל־השקעות
■ ציטרין בך־ציון

תמרורים
ו ג ו ח  נישואי בטוקיו ♦ נ

 קיסר של נישואין) שנות 60(היהלום
 ואשתו, )82( הירוהיטו יפאן

 של אחר שיא ).80(נאגאקו הקיסרית
שנים. 58 מלכותו משך הקיסר:

 של 73ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 של 40ה־ הנשיא רגן, רונאלד

 אחרי ימים שבוע ארצות־הברית,
 לבחירות מועמדותו על שהודיע

 שחקן־ היה רגן לנשיאות. הקרובות
 ואיש ברדיו קריין־ספורט קולנוע,

 שנה), 30 הדמוקטית(במשך המיפלגה
 כמושל קדנציות לשתי שנבחר לפני

 ששימשה מישרה קליפורניה, מדינת
 קרש־קפיצה שנים, שש כעבור לו,

לנשיאות.

♦ חוג  90ה״ יום־הולדתו בלונדון נ
 שהיה מי מק־מילן, הארולד של

 השמרני וראש־הממשלה שר־האוצר
 .60וה־ 50ה״ בשנות בריטניה, של

 הוצאת של היורשים אחד מק־מילן,
 בעיקר (המתמחה מקמילן היוקרה

 סבו סב על״ידי ושנוסדה בסיפרי״לימוד
 ואשר שנה 140 לפני הסקוטי,

 ימי היה שלה הראשון רב־המכר
 עדיין בראון), תום של בית־הספר

 כי ואף העולם ברחבי בנסיעות מרבה
 להתקבל שמח במיקצת, פגומה ראייתו
 השניה, אליזבת המלכה, על״ידי

ארל(רוזן). תואר לו שהעניקה

♦ ז פ ש ו ב בבית־לווינשטיין א
 מוחי, משבץ סובל כשהוא רעננה,

 נען קיבוץ איש ),74(גלילי ישראל
 מאיר, גולדה בממשלת ללא־תיק ושר
 קרוב. כיועץ־סתרים שימש שלה

 רוקח, של ובנו אוקראינה יליד גלילי,
 פועל־בניין היה ,4 בגיל ארצה עלה

 לדרגת שהגיע לפני וסדר־דפום
 אירגון של הארצי) המטה הרמ״א(ראש

 שר־הביטחון סגן ולתפקיד ההגנה
 (במילחמת ישראל במדינת הראשון

 דויד על־ידי הודח שממנו העצמאות),
 על גלילי של דיעותיו בגלל בן־גוריון,

צה״ל. של העתידית מהותו

 אחרי במוסקבה ♦ נפטר
 יורי ,69 בגיל ממושכת, מחלת־כליות
 של הששי המנהיג אנדרופוב,

 אוקטובר מהפכת מאז ברית־המועצות
 חרושצ׳וב מלנקוב, סטלין, לנין, (אחרי

 היה קווקז, יליד אנדרופוב, וברז׳נייב).
 במנגנון תפקידים מילא בדואר, פועל

 ברית־המועצות בצפון־מערב המיפלגה
 היה כאשר לפניו, הולך החל ושמו

 ההתקוממות בעת בהונגריה, שגריר
 15 במשך שימש מכן לאחר .1956 של

 הביטחון מישטרת כראש שנים
 חודשים 15ו־ (הק־ג־ב־) הפנימית
ברית־המועצות. כמנהיג

ר ט פ  ,79 בגיל בנצרת, ♦ נ
 שהיה מי אל-דאהר, כאמל אחמד

 הקידמה סיעת מטעם חבר־כנסת
 מקורבת (שהיתה הערבית והפיתוח
 כאמל עורך־הדין בנו, ואשר למפא״י)

 הפרוגרסיבית, התנועה איש אל־דאהר,
 עימה ונלחמת מרק״ח פרשה אשר

 העיר מועצת חבר הוא ולמוות, לחיים
בה. האופוזיציה וראש נצרת

♦ ה ר ט פ  ,80 בגיל בתל־אביב, נ
 אלמנתו בורוביץ, (טניה) טובה

 מראשוני בורוביץ, אלכסנדר של
 הגמלים חברת ובעל תל־אביב
 משפת־הים חול שהובילה הראשונה

 עימו, יחד ושהקימה, העיר, בתי לבניית
 היא ארצי. הד התקליטים מיפעל את

 פרבר, אראלה בת, אחריה השאירה
 איש בורוביץ, צבי בנים: ושלושה
אוניברסיטת פרופסור עסקים:

 ישראל עסקים) (למינהל תל־אביב
 התעופה חברת מבעלי ואחד בורוביץ
בורוביץ. דרי ארקיע,

♦ ם ס ר פ ת  סיכום בוושינגטון, נ
שבו האמריקאים, מיבצע חללי
 גרנאדה הקאריבי האי מדינת את כבשו

 חיילים 18 האחרון: אוקטובר בחודש
 45ו־ קובאנים 24 אמריקאיים,

 שנהרגו אזרחים 21 (כולל גרנאדיים
. לחולי־נפש). בית־החולים על בהפצצה
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