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תדר ״רוני ס ר י ד ב ל
 150 לעבר בצעקות השבוע פרץ שמיר יצחק

 רוני את למנות לבקשו שבאו צעירי־חרות,
 מה לבם ״אין כשר-המישפטים. מילוא

 ז־וני לעבוד: ״לבו שמיר, לעברם קרא לעשות?״
 להסתדר מאוד יפה יודע הוא דוברים, צריך לא

לבדו!״

ב״לביא ממשיך ארוס
 במה של להתייעצות קרא ארנס משה ח״ב

 את מחדש לארגז בדי ובעולם בארץ מידידיו
 אותו להעביר היא המטרה ר״,לביא״. פרוייקט

פרטיים. יזמים לידי
 נענו אך מופרך, רעיון שזהו סבורים הידידים מן כמה

לארנס. ידידות מתוך להזמנה

ברז ש התע מי  ב
אוסטרלי

 משתתפת הישראלית הצבאית״ ״התעשייה
 נגמ״שים 800 לשיפוץ ענק בינלאומי במיכרז

 חצי המיברז: שווי אוסטרליה. צבא של
דולר. מיליארד
 אלה, פרטים המוסר ס!רד(״חרב״), לענייני־צבא כתב־העת

 שפותח חדש שיריון לאוסטרלים מציעה תע״ש כי מוסיף
 מקצת על מ״מ 60 בן תותח של והתקנתו ברפא״ל,

הנגמ״שים.

ת־רעב רץ ת שבי ב
 עם שהתחתן ההונגרי האסיר רץ, רז׳ו

 הוא יום. 12 מזה רעב שובת בת־נהלל,
 לא עוד כל מהארץ, יגרשוהו שלא דורש

בגבולו לקבלו שתסכים מדינה תימצא
 הוא כי מוסרים אצלו שהיו מבקרים תיה.
מאוד. חיוור ונראה זקן, גידל

 לעכב דורשת אשתו, דרומי, נוגה גם
 הגט הליכי יוסדרו שלא עד גירושו, את

 ושימעון שדמי רפי פרקליטיה, ביניהם.
 יוסך עם השבוע זה בעניין נפגשו שובר,
חריש.

גבלהר .,זו לאבילי; רביו
 של דמותו סולפה שבה במעריב, כתבה על זועם רבץ יצחק

 מתפקידו הפורש עוזו״שר־הביטחץ, בלמשה, צבי(״צבילי״)
לחלוטין. אישיות מסיבות
 שעבר, השישי ביום הכתבה, סירסום אחרי
 ״עשו לו: ואמר לחדרו, צבילי את רבץ הזמין

נבלה:״ מעשה לך

ה היהודית המגבית עי בב
 בגלל בהכנסות, חריפה ירידה צופים במגבית
בוול־סטריט. המשבר

 הוא המגבית, של החדש היו״ר מדרום־אפריקה, קפלן מנדל
 מתחרהו אמריקאי. שאינו רבות שנים מזה הראשון היו״ר

 מפני בהתמודדות, כשל אפשטיין, ריי העיקרי, האמריקאי
 אמריקאית מועמדת חלש־יחסית. תורם הוא כי שהתברר

 שבעלה מפני מועמדותה, את הסירה קרדן, שושנה אחרת,
 ועליה לכלא, ונשלח בארצות־הברית בעבירות־מס הסתבך
המישפחה. לענייני עכשיו לדאוג

תקפה הליכוד מי  ל
סובנוחית

 בנסיון פוליטית, במיתקפה לצאת עומד הליכוד
 העבודה תנועת שהשיגה ההסכם את לשבש

 כיו״ר לווינסקי עקיבא של למינויים הציונית
הסוכנות. בגיזבר אביחי אברהם ושל הציונים

 כי פת, גירעון של הרישמית הודעתו הוא הראשון השלב
 יהיה השני השלב התפקידים. משני אחד על יתמודד הוא

 קרן שהכנסות בטענה אביחי, של אמינותו את לערער נסיון
 יהיה השלישי השלב כירר־הקרן. בתקופתו הידלדלו היסוד

 ענייני את להעביר הממליץ דוודועדת־כץ, על התקפה
 מנסה שהעבודה יטען הליכוד למישרד־הקליטה. הקליטה

 ממחלקת־העליה־ ,אהרון חיים של מסמכויותיו לגזול
 בכוונה העבודה, איש צור, ליעקב להעבירן כדי והקליטה,

 הציוני. במנגנון השפעה עמדת מכל הליכוד את לנשל
 מודעי. יצחק על בליכוד הכעס גובר בינתיים
 שגרם הוא כי טוענים סוכנותיים עסקנים

 לו שהוצע בעת הרבים בהיסוסיו למצוקה,
 שנועדו ובתימרוניו היו״רות, על להתמודד

פת. את להבשיל

ש הרס ם חד ע ר בי ב
 בכפר ור,כנסיה בית־הספר לבניין באחרונה פרצו אלמונים

 לטימיון ירדו בכך בדרכם. שנקרה כל את והרסו בירעם
 לפני בכפר שפעל התנדבותי, מחנה־עבודה של פירותיו
 דה1ש אל פליטי-הכפר אירגון ביוזמת שבועות, שלושה

(״השבות״).
 השני ביום ההרס את גילו בירעם אנשי

 הם הלוויה. במקום לקיים כשבאו השבוע,
 מאיר ביריוני של הוא המעשה כי חושדים

כהנא.

לירדן הצעה גפחי:
 לממלכת־ירדן 1973ב־ הציע גבתי חיים

 האשלג במיסעל ישראל של סמויה שותפות
 גבתי, השבוע סיפר כך — ביבדהמלח הירדני
 שו״החקלאות־והסיתוח. תקופה באותה שהיה
 של הראשונה לרשת בראיון דיבר גבתי

הגרמנית. הטלוויזיה
 העיתונאי של לסיפרו שהוקדשה דקות, שמונה בת בתוכנית

 באותו הגילויים את גבתי אישר ח,1ש״ ששפות מלמן, יוסי
 בנית־ חסן, הנסיך יורש־העצר, עם נפגש כי וסיפר ספר,

 לתל־אביב, מצפון ישראל ממשלת של רישמי הארחה
כלכליים. בעניינים הנסיך של מבקיאותו והתרשם

ק לפיד לבנגקו
דצמ בתחילת לצאת עומד לפיד חרות

 את מכילאו לשחרר בנסיון לבנגקוק, בר
 בן־ ).26(בן־שימעון ציון החיפאי האסיר

לק בנסיון שנתיים לפני הורשע שימעון
 שנות-מא- 20ל- ונדון עיסקת־סמים, שור
 של 60ה־ ביום־הולדתו כי מקווה, לפיד סר.

 לבך תוענק אדולג׳, בומיפול התאי, המלך
חנינה. שימעון

ס שטוקהולם נוסח חר
 של בהדרכתה בשטוקהולם, היהודית הקהילה

 מחרימה במקום, הישראלית השגרירות
 הפועלים יהודים אינטלקטואלים של קבוצות

 מהם ומונעת ישראלי־־פלסטיני, שלום למען
 במיתקני־־הקהילה. להשתמש

 של בחברתה בשוודיה שביקרה אלוני, שולמית הח״כית
 החרם מאווירת נדהמה סיעת־ר׳ץ, דוברת ופאלי, מיכל
הקהילה. בתוך

לשוודיה אל-שאווה
 על־ הוזמן עזה, של המודח ראש־העיריה אל־שאווה, רשאד

בשטוקהולם, רישמי לביקור השוודי מישרד־החוץ ירי

שה עוד ר3ב,, פר ו
 השייך בקריית־שמונה, רמים מיפעל של ועו״העובדים

שמישהו על למישטרה, בתלונה לפנות החליט לנור,

 מיותר ורציי ב לקנות המיפעל על כפה מר בהנהלת
 ציר. חם במם כמעיד, כושל פרסי ממיפעל לחלוטין

 לעשות נועדה זו החלמה כי טוענים, העובדים
 ״בור לראשי המקורב למישהו אישית טובה

מתכת״.

רשימוו־מורדים עוד
 הגדולות, הסיפלגות ממתי בעיירות־פיתזח, עסקנים עוד

 עצמאית רמיסה בהקמת מיפלגותיחם על מאיימים
 (ראשי־תיבותמונרך החג המוצע ומס לכנסת. בבחירות

, . ועיירות־פיתזזז־צ .מושבי־עימות של
 תושב הליכוד, של ם״כיהח אחד מעורב ביוזמה
 השבוע יצא םהיוזמי מטעם שליח הצפון.
 ניסים של תמיכתו את לגייס בנסיון לחו״ל,

גאון.

ה ל תו ב חמן1 והרב■ ה
 חוששים מס־סלב נחמן הרבי חסידי

 לאתר נוצרים מאמינים של מפלישתם
 הסמוך אומן, בפרווד הברסלבי, של קיברו
 כביכול, באחרונה, התרחש בקבר לקייב.

.םישוקד מים מתוכו ופרצו נם,
 דסהמחלקת־ההנ אנשי של הסבריהם

 בצי בקילקול המדובר כי בקייב, העירונית
 הערלות םיהנוזא על נופלים נרת־חמים,

 בתשובה םירזוחו יהודים חרדים של
 בטוחים הנוצרים המאמינים אוקראינים.

״ני של תרשרשב ועליה הוא ש״הנם״
 של כביכול, זעסעתזע כמו אחרים, טים״

בארק סקובנרת הקדרשזז הבתולה
ראינה.

סקנדיוווי במימון שחורי□
 מיקצועיים מאיגודים השיג קיסר ישראל

ת, 30ל־ מימון בסקנדינוויה מו  שינתנו מי
תדאפריקבזמדר שחורים לפעילים
 של האפרז־אסיאח׳ בס□] השחחרם הפעילים של לימודיהם

 של המיסחרי זלהפעשיחזךה על לכפר נועדו ההסתדרות
 מסתבר, כעת, הייד.רססאה מיקסר עם הסתדרותיות חברות
של במימונם בזיל־הזז׳ל, זו בפרזה להשיג קיסר מצליח
אחרים.

ת בוטלו רו ע הבחי לי ב
 העצמאיים הליבדלש נציגי תישעת של בחירתם בוטלה

ם תנועת של המשותפת להנהלה ער  קבוצת י.ליברלה ו
 בהסתדרות, הל׳ע איש חנדלמן, אהרון של ביוזמתו חברים,

מי שנערכה הבודדה, כי להוכיח הצליחה  היתה חודש, ל
 5ב* יתקיימו חשאיות״ הפעם חדשות, מזירות בלתי־חוקית.

בנובמבר.

ח פז טובה ברו
 כי מוסר האשה, ומלם ודזזען של הפורש העורך פז, חיד
 כפי ולא — סובה בחח זיידלר, שלש מהמו׳ל, נפרד הוא

שעבד. בשבוע וה במדור שנכתב

ר המטה ד ס ה מ ר טו חל
 בדשדת־השידור השביתה ממה מראשי אחד
 זמני, טיאודזענ תלאספק לחברה רישמית פנה

 שובתים, 28ל־ זמנית עבודה לסדר בבקשה
.םינאכוט הנדסאים מקליטים, רובם

של וליםקפרוטו הקלטתב השאר בין עוסקת חבר, החברה,
בתי־מישפט.

א ״לשון ה הר*ו־-ל פ חי ב
 ספ״ם ונציג ;סיס תיד״ע־ראש גוראל, אריה של בלחצו

 מושא על הסקשית, בצחחא ציבורי דיון בוטל בעיריה,
 ״בלתי״מאוזך. היה המשתתפים הרע התידדך הרע*. ״לשון
 זאב העיתונאים להשתתף עמח בדיון האמיתית: הסיבה

 השחיתות של םיסהחר בפכקריה יםועדיה גלאי, ויגאל יפת
בעיריה.

ק המוגואיזם ד ס ו
המו המצ׳ואיסטית, חומת־הגבריות

ב הפירסומתתומורעב ביטויה את צאת
אט־אט. ונסדקת הולכת עיתונות,

 בעבודת־ רגב, מרדכי החוקר גילה כך
 מוצגים כיצד בדק שבה שני, לתואר גמר

העי מדווח המחקר על במודעות. הגברים
״נגה״. הפמיניסטי תון
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