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 אליהו שר־המשטרה את שולחים היו אם
 הוא חוסיין, המלך עם להיפגש ששון

 היה אפילו אולי בעיות. הרבה פותר היה
 ריהאש־ הממלכה עט שלום לעשות מצליח

 היה הוא תשע, בן היה ״כשחוסיין כי מית.
 שהיית״ פעם כל שלי, הברכיים על יושב
 ששון גילה עכדאללה," סבו את מבקר

 פעמים.״ 30מ־ יותר אותו ״ביקרתי השבוע.
 של שמו הראשונה בפעם הופיע מתי >•

ה השבועון בעיתון? עראפאת יאסיר
 זה השבוע: זאת גילה אל־מוצאוור מיצוי

 מלחמת לפני מעטים שבועות ,1956ב־ היה
 בפראג הנוער בפסטיבל ישראל נציג סיני.

דו מדוע לשלום. מושטות ״ידינו הכריז:

 ה־ אגודת מזכיר מדינוח־ערב?״ אותן חים
 ביקש ממקומו, קפץ הפלסטיניים כטודנטים

 לו נתנד לא הנשיאות אך לתשובה. רשות
 ״שים בקריאת־ביניים: הסתפק כן על אותה,

ה אותן!״ ילחצו לא הערבים בכיסך! ידיך
 המעשה וסיפור עראפאת, יאמיר היה מזכיר

 קבע אז שכבר באל־מוצאוור, לפירסום זכה
 • הנקם״• ״נביא הוא הפלסטיני הצעיר כי

 שר־הברי־ כלל בדרך ממונה הארצות ברוב
 מפליא לכן בארץ. גם הבריאות. על אות
 של 1500 הסינזקה מכונית את לראות היה

 של במהירות נוסעת כרזילי ישראל השר
 תל־—ירושלים בכביש קמ״ש 120מ־ למעלה
 הלבנים הפסים על עוברת כשהיא אביב,
 ל- התנועה. לתמרורי לב שם אינו ונהגה

ה במושב שישב השר, של תשומת־ליבו
 פגיעה כזאת במהירות המכונית: של אחורי

 בכלל זה חולפות, במכוניות או בהולכי־רגל
מכ בהתקנת להנחה זכאי מי # בריא. לא

ישראל דשר־הדואר אליבא טלפון? שיר

 שנים ארבע לאחר נכי־צה״ל. לא ישעיהו,
 להשבית הנכים השבוע החליטו דחיות, של
לירו הגיעו הם בירושלים. השר לישכת את

ה על והשתלטו הארץ, קצות מכל שלים
 ללשכתו, השר יום באותו כשהגיע משרד.

 קטוע הנכה את כיסאו, על יושב מצא, הוא
מבת )44ן לזרוביץ חנן הרגליים שתי
 השר ניסה מקומי,״ זה אדוני, ״סליחה, ים.

 טלפון,״ עדיין אין לי אבל ״כן, להתלוצץ.
• ברוגז. לזרוביץ השיב  נעים לא במצב י
ה של לשעבר המשפטי היועץ השבוע עמד

 במישפט זה היה בן*זאכ. משה ממשלה,
 של התיפעול ועד עובדי 15 נגד ההסתדרות

הנתב כתובע. משמש הוא בו אשדוד, נמל
ל שצעקה מאולתרת, מקהלה אירגנו עים

 שלך, המשכורת את מממנים ״אנחנו עברו:
 כדי אונייה של לבטן ירדת לא אפילו ואתה
 שמח היה בכלל # נורמה!״ זה מה להבין

הת אפילו שלו מסויימים בשלבים במשפט.
יוסף הנתבעים, אחד התפקידים. חלפו

 ממקומו קם לשעבר, סמל־צנחנים .כרוך,
ה נציגי כלפי והטיח הנאשמים, ספסל על

 אנחנו אותנו. רימתה ״ההסתדרות הסתדרות:
ה כתובעים; אלא בנתבעים כאן יושבים לא

 דבר נשמע איפה הנתבעת. היא הסתדרות
 • הפועלים?״ נגד ילכו פועלים שנציגי כזה

ם השר ח ן מנ י נ  את כשקרא מאוד נעלב כ
 בתל־אביב, הדתית המועצה ראש של דבריו

 לנו ״מלחמה שאמר: שיינמן, פינחס
 הורה בגין השמאל.״ עם והן הימין עם הן

 ולדרוש לשיינמן לצלצל לישכתו לראש
״ה כשאמר בדיוק התכוון למי הסבר, ממנו

 התבלבל, לא שיינמן לבניו? האם ימין״׳
הצ מאז פתאום? ״מה בטלפון: מייד השיב
 ימין.״ לא כבר היא לממשלה, גח״ל טרפה

 ח״כ בתשובה? לחזור כדי עושים לא מה #
 שנים שבמשך ממק״י, מיקוניס שמואל

 ברית־המועצות של דבריה את קיבל רבות
 עוררין, עליה שאין כתורה הקומוניסטית

ש־ כדי אותה, להשמיץ אפילו היום מוכן

 האופנה בצעדי
העונה במכנסי

ם גברים די מקפי שם ה  בלבו
ת מעדיפים סי א הקיץ מכנ
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חר להשיג מב  הגדול ב
ם דגמים של ביותר שי חדי

של האופנה בבתי  מצקין של האופנה בתי1
 המסחר בתי בתואר הקהל דעת במשאל זכו

גברים. להלבשת המובחרים •** *** ***
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