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מ רשמית הודעה לה־מונד הצרפתי העתון
ה את מפ״ם״. של האירופי המשרד טעם

 צעיר בפאריס, מפ״ם שליח מסר הודעה
בן־גל. בשם גבה־קומה
 מצאה ״מפ״ם בפאריס: "מפ״ם-'הודיעה

 בד״ר לתמיכה הפגנות במרכז עצמה את
ם כל עם יחד גולדמן,  בארץ כוחות־השלו

. . ה. ל ו  לטיף מר היה האחראי המארגן כ
 מפ״ם... צעירי של הכללי המזכיר דורי,
ת לייחס היא גמורה טעות  גדולות הפגנו

ולרק״ח.׳׳ למצפן היאחרונים הימים של אלה
 של קודם דיווח בעיקבות באה זו הודעה
ש זו הפגנות: לשתי שהתייחס לה־מונד,
בירוש ראש־הממשלה משרד ליד התחילה

 שהתחילה וזו גולדמן, בד״ר לתמוכה לים,
 ראש־הממשלה, של לביתה ועברה בחברון
ההת נגד ולמחות בגולדמן לתמוך שנועדה

 אלה הפגנות שתי פיזור בחברון. נחלות
 ברחבי עצום הד עוררה המשטרה על־ידי

אירופה.
ה להפגנה מכוונים היו חזן של דבריו

ב מפ״ם שדובר הפגנה אותה — שניה
 ש־ האירופית דעת־הקהל כלפי טען פאריס
״במרכזה״. עמדה מפ״ם

 מפ״ם כי הדובר ציין גם הודעה (באותה
ל אי־אימון הצעת על מהצבעה נמנעה

האמת.) את הנוגד דבר — ממשלה
 שבעתיים מוזרה ההודעה וחו״ל. קודש

 ערב בכנסת שאירעה קטנה תקרית לאור
הפסח. לפגרת צאתה

 ההפגנה את קשות תקף הראל איטר ח״ב
 מפ״ם אנשי אל בפנותו ובירושלים. בחברון
השת מפ״ם חברי כי טען בישיבה׳ שנכחו

אלה• בהפגנות תפו
 מספטלי קולני זעם עורר זה נורא אישום

בהת ממקומו קרא רוזן שלמה ח״כ מפ״ם.
 מאנשי איש וכי אמת, זו אין כי רגשות
בהפגנות. השתתף לא מפ״ם
 אבנרי אורי קרא השניים, בין לפשר בדי

 לשעבר, חברי־מפ״ם אלה שהיו ממקומו
 בחברון ההפגנה את שאירגנו שי״ח, מקבוצת

החדש:. הכוח אנשי גם השתתפו (בה
 הם מנוח. מצאו לא מפ״ם אנשי אולם

 הקטע כל את למחוק בבקשה הראל אל פנו
ה כל ובהסכמת — הפרוטוקול מן הזה

המחיקה. בוצעה בדבר נוכחים
המחי מדוע. מסבירה הפריסאית הודעה

 ההפגנות את לגנות למפ״ם מאפשרת קה
להת גולדה. בעיני חן למצוא כדי בישראל

ה בעיני חן למצוא כדי בחו״ל, בהן פאר
האירופי. שמאל

תל־אביב
החברה
לפיתוח

המזכירה י וווו—■■..■וו ■ו 11 ו■ז■!—שן-י
 רבינו־ יהושוע תל־אביב, עיריית ראש

ה המצב משמעות את להעריך יודע ביץ׳׳
 כאשר העירייה. נתונה בו החמור פיננסי
 לרכוש מספר, חודשים לפני העירייה, :עמדה
 רבינו־ ויתר ויקרה, מפוארת מכונית עבורו

ימ כי הודיע המיותרת, ההוצאה על ביץ׳
הישנה. במכוניתו לנסוע שיך
 הוא אבל ראש־עיר, איננו אמנם ברלי, דן
 החברה־ מנהל הוא מתל-אביב• חלק של בוס

 תל־ לעיריית המשותפת לפיתוח־יפו־העתיקה,
 תפקידו ובתוקף התיירות, ולמשרד אביב

 פעם שהיה במה דבר כל פיו על יישק זה
ב ברלי דן רצה כאשר הגדול״. ״השטח
ה בעיות אותו עניינו לא חדשה, מכונית
ה של המנהלים למועצת במכתב חיסכון.
ה עבורו תרכוש לא אם כי איים החכרה
 המםקנ!יח את יסיק חדשה, מכונית חברה
 ל־^ שרצתה עירייה אותה יתפטר. ואולי

 של החדשה המכונית !מחיר את לחסוך
 אלף ושתיים שלושים הוציאה ראש־העיר,

 למנהל תלוו מכונית לקנות כדי לירות
החברה־לפיתוח־יפו־העתיקה.

 ברלי לדן הציבור. של מעניינו לא
 חדשה, במכונית לרצות טובות סיבות תיו
 של בעלה התנגש מספר שבועות לפני ;כי

 בנימין המכונות מהנדס הפרטית, :מזכירתו
 כמה בה והשאיר שלו, במכוניתו תל־ורד׳
 במבצע הסתפק לא תל־ורד המהנדס ;צלקות.
 ואירגן ברלי של למשרדו פרץ זה, הנדסי

 מהתכנון שונה בצורה הרהיטים את שם
ד,מקורי.

נאלצה אלו, היתקלויות משתי כתוצאה

בוהינוה

בלי

קליפורניה

(משמאל), ינוקא משה המושלם, המארחאימפרוביזציה הבוקר
 המהומה לכל והאחראי קליפורניה מנהל

אופיר. ושייקה פרידמן לחני החול, ערימות בין המדרכה, על חברה מנעים הגדנלה,

ת חסריהפליטים ם וקורת־גג, בי  מפליטי שניים התמקמו הטבע, לחסדי עזובי
 בקרן הסמוך המעקה על אנקורי, ומרגלית גולדבלט חנן קליפורניה,

שמן הרחובות קץ. אין צער מביע הבוהה ומבטם עצבות שוכנת כשבעיניהס ודיזנגוף פרי
השגה

כרמל,

טו, היה היחידי  כלבה טיו
ת של הפקינזי מ העיתונאי

שימושיים. לצרכים החול את שניצל

 למדינת־ מציקה שהיא שנה עשרים לאחר
 עתה התפוצצה עתידה, על ומאיימת ישראל
 השבוע המדינה. בלב ופגעה הפליטים בעיית

 בתל־אביב דיזינגוף רחוב אזרחי גם הרגישו
פליט. להיות התענוג את

 דיוק ליתר ונספחיהם, הבוהימה אנשי או
קליפור בקפה המתנהל השבועית הבורסה

 חוסלה בצהרים, שישי יום מדי ניה,
 ש־ התברר כאשר האחרון, השישי ביום

 התל־אביבית הבוהימה קפה יוק. קליפורניה
ופרוץ פתוח כלומר, ומסוגר. סגור היה

שוממה, יתומה ניצבת קטמור הליתההרוס הקפה  נוכח ננכאה, בוהה ו
ת מירצפות, טורי  ההרס סימני ושאר כיסאות, של ערימו

קליפורניה. התל-אביב, מבוהימח קפה של ההתחדשות למטרת נעשו אשר והעירבוביה

 עורך החל ינוקא, משה מנהלו, רוח: לכל
 ומדרכותיו הקפה וחלל כללי, שיפוץ בו

ה מבפנים שהוצאו ליכלוך הררי נמלאו
מה להיכנס שנועדו בנייה וחומרי חוצה,

פנימה. חוץ
 רצון את תשביע אולי הסופית התוצאה

 ־לא בינתיים אולם הקפה, של תושבי־הקבע
 הם האחרון השישי ביום סיבלם: ישוער

 התיישבו כיתומים, לקפה מסביב הסתובבו
 לתוך בוהים עמדו בסביבה, המעקות על

 ביום השניה העולם מלחמת כעקורי החלל
 לכל עגום מחזה היוו ובכלל השיחרור,

צופיה. עין
טי אינם הבוהימה שאנשי אומרים ועוד
יושבי־בית• פוסים

לע תל־ורד, ירדנה ברלי, דן של מזכירתו
 השנה. במרץ 27ב־ מקום־עבודתה את זוב

 הטוב, מרצונה העבודה את שעזבה למרות
 מלוא את קיבלה בעלה, של מרצונו או

 אלפים שלושת בסך לה, שהגיעו הפיצויים
לירות.
 שמשפחת היחידים הפיצויים אלה היו לא

ה שביצע השיפוצים עבור קיבלה תל־ורד
 הם ברלי. של ובמשרדו במכוניתו בעל

 באיזור תכשיטים למכירת חנות גם קיבלו
עס שלא למרות העתיקה יפו של המסחרי

ה זו, זכות תכשיטים. בעסקי מעולם קו
נית בלבד, ליחידי־סגולה בדרך־כלל, מוקנית,

 לדן רק הידועות מסיבות תל־ורד לזוג נה
ברלי•

 דן אישר הזה העולם כתב עם בשיחה
 במכוניתו פגע תל־ורד המהנדס כי ברלי
אס איזה־שהוא היה ״אם משרדו. את והפך
 ״אני אמר הזה,״ העניין לכל ציבורי פקט
 אבל הקהל. את לעניין היה יבול שזה מבין
 על לכתוב שכדאי חושב אינני — זה בלי

זה.״
 המתפטרת מזכירתו קיבלה מדוע לשאלה

ב כי להשיב ברלי ידע חנות־תכשיטים׳
 העסק, לפתיחת תל־ורד לזוג שניתן אישור

מק בעל אדם לעסק להכניס שעליהם צויין

להב בדי תכשיטים. במכירת המתמצא צוע,
ה של מעניינו שאינן אלו, שעובדות טיח

 לידיעת־הציבור, אומנם יגיעו לא ציבור,
 של עורכי־הדין באמצעות ברלי, דן טרח

 של במיקרה כי להודיע חברת־יפו־העתיקה,
 הליכים ספק בלי צפויים העובדות, פירסום

נוספים. משפטיים
 הוא, הציבור את העניין עשוי שאולי מה
 החברה־לפיתוח־יפו־ לעצמד, מרשה כיצד

 אינו האחרונות בשנים מאזנה אשר העתיקה,
 להוצאות להיכנס דווקא, רווחים על מצביע

 מרשה אינה בה, השותפה העירייה, שאפילו
לעצמה•


