
הנכונים

מזרחי
 לעיו! ואעוין דיקני

יעקב יזכרו!

בביירות הילל שלמה השר הפגין מדוע
שראל מדינת הקמת נגד י

בש שערך סיור בעת 0:
 ש. שר־המישטרה, שעבר בוע

 ב־ בשכונת־התיקווה, הילל,
בש שאירעו המהומות עיקבות

 על למלוויו השר סיפר כונה,
 השתתף בה האחרונה ההפגנה

בנו 29ב־ היה ״זה הוא-עצמו.
״היי הילל. סיפר ,״1947 במבר

בר בביירות. בשליחות אז תי
 החלטת נגד הפגנות היו חובות
ישר מדינת הקמת על האו״ם

 הכי שהמקום החלטתי אל.
יג שלא כדי בו, להיות בטוח

 יצאתי בהפגנות. זד. אותי, לו
 קריאות וקראתי המפגינים, עם

ישראל!״ מדינת הקמת נגד

 סיעת-הליכוד, בישיבת 0'
 היה שעבר, בשבוע שנערכה

 ליבני איתן ח״כ של נאומו
 מנהיג בעברית. שגיאות רצוף

 יכול לא כגץ, מנחם הליכוד,
נאו את והפסיק להתאפק, היה
ש רואה ״אני ליבני: של מו

 רבץ, יצחק ראש־הממשלה
ה מבחינת גם אתכם מקלקל

ה על ברמזו העברית,״ שפה
 בכל השזורות הרבות שגיאות

רבין. של נאום

 ראש* של להיטותו 01
 אלמוגי, יוסף חיפה, עירית
 עם קואליציה בעירו להקים

חרי התנגדות עוררה הליכוד,
 מים- חברי בקרב דווקא פה

 סיעת מרכז אלמוגי. של לגתו
ומנ העירייה במועצת המערך

 יו׳ בחיפה, חברת־החשמל הל
ה כנגד טען כלושטיץ, סף

״אלמו הליכוד: עם קואליציה
 בעירייה, כלום עושה לא גי

ל הליכוד את להכניס ורוצה
 לא אחד שאף כדי קואליציה

אי־העשייה.״ נגד לצעוק יוכל
 לשרים ההוראות למרות 0

 רק לחו״ל לטוס ולפקידי־ממשלה
 ראש- סגן נאלץ אל־על, בחברת

 יגאל ושר־החוץ הממשלה
 ל- שעבר בשבוע לטוס אלץ,

 סוויס־ זרה, בחברה ניו־יורק
 לנמל- שבהגיעו משום אייר,

 על לו נודע בן־גוריון, התעופה
באל־על. שביתה

 בכירים קצינים שלושה 0!
 נה־ בלי השבוע נשארו בצה״ל

 הראשי הרב האישיים. גיהם
 מרדכי האלוף הרב לצה״ל,
 נבון, גד מאל״ סגנו, פירון,
 יצחק אל״מ מערכות, ועורך

נת נהגיהם כי התבשרו זיו,
 תלושי־דלק למכור בנסיון פסו

 רק צה״ל נותן אותם אזרחיים,
ל והוכנסו בכירים, למפקדים

כלא.

 החוקה* ועדת בישיבת 0!
בש שהתקיימה חוק-ומישפט,

 ניסים ח״כ סיפר שעבר, עבו
 הזה העולם כתבת על אליעד

מהופ הכנסותיו הוזכרו שבה
 היועץ הגיב כעורך־דין. עותיו

 מאיר לממשלה, המישפטי
ישי באותה שהשתתף שמגר,

 ב־ זה את שכתבו ״טוב בה:
 הבא. בעולם ולא הזה העולם

 למוניטין מוסיף זה מזה, חוץ
שלך.״

 בעיית את לפתור דרך 0!
 במקומות החונות המכוניות,

 מצא בראשון־לציון, רים ו0א
 חג* עורך־הדין העירייה, ראש
 החליט, הוא גיכשטיין. ניח

 בניגוד החונה מכונית כל כי
העירו למיזבלה תיגרר לחוק
ה בדמי יחוייבו ובעליה נית,

 אף גיבשטיין למיזבלה. גרירה
 הינדי, אלכרט לעוזרו, הורה
המיבצע. על אישית לפקח

אש העיר כי מסתבר 0
 לראשי עיר־מיקלט הפכה דוד

 בשנית נבחרו לא אשר ערים,
 באשדוד בארץ. שונות בערים

 מי כץ, יוסף כיום מתגוררים
 רחובות, עיריית ראש שהיה
 חברת של מחוזי מנהל וכיום
 נזרי, אשר ;עובדים שיכון

 קר־ של המודח ראש־העירייה
 מי אזר, ואשר יית־שמונה

עי ראש רבות שנים שהיה
כמנ כיום המכהן אילת, ריית

 אלה אל באשדוד. רסקו הל
ה המועצה ראש אף מצטרף
אוחיון. דויד יבנה גן אזורית

בהר־ כיסתה העיתונות 0!

 המערך, סיעת בישיבת 01
 שעבר השבוע בסוף שנערכה

 בתל- העבודה מיפלגת בבית
 אסתר ח״כ סיפרה אביב,

 את ליוותה כיצד חרליץ
 בעת הכן צ׳רצ׳יל וינסטון

 בארץ. שעבר בשבוע שביקר
 שר־הבריאות לעומתה קרא

 שלא ״טוב שם־טוב: ויקטור
 צ׳רצ׳יל וינסטון את ליווית

הסב.״
 יחושע שר*האוצר על 0!

ש היום, מספרים דכינוביץ
שר-אוצר, להיות יפסיק כאשר

 של בתו והשנייה גרמני מיליונר של אשתו האחתסטשיק וחד דוו [עמי
סשטיק, גרשון הדייל של ורעייתו ישראלי יהלומן

 החדש התל״אביבי בדיסקוטק נערכה אשר החגורה,״ את ״להדק :השם תחת לתצוגת־אופנה באו
עין. כל ניקרו אשר יקרות בפרוות אלה נשות־חברה הופיעו התצוגה, נושא למרות ג׳ין״. אנד ״ג׳ין

 (״אף הדגול היווני המלחיןחג״ואקיס מאנוס
ראשון״) ביום לא פעם

 לכבודו שערכה במסיבה אורח והיה לישראל שעבר בשבוע הגיע
הטל על־ידי שצולמה במסיבה, זיכרוני. מירי יחסי-חציבור אשת

 הזמרת של בספר־הזיכרונות לחתום חג׳ידאקיס חסכים וויזיה,
 של חתימותיהם מופיעות בו עזיקרי, עליזה יווני ממוצא הישראלית

 עבור לחתום חג׳ידאקיס כשסיים מייד ומחו״ל. מהארץ רבים זמרים
במסיבה. שהיו האחרים מהאמנים גם זאת ביקשה היא עליזה,

 הכלכלי שהמצב נראה 0
 אם חמור, באמת הפך במדינה

ל נאלץ בממשלה שר אפילו
לש מבלי מבית־קפד. התחמק

 שם. שהזמין הכיבוד עבור לם
 לשר־ השבוע קרה הדבר

 שם־טוב. ויקטור הבריאות
 מנכ״ל עם לפגישה נועד הוא

וה ידלין, אשר קופת־חולים,
 קופת־חולים, של הרפואי מנהל
 לא הפגישה דורון. חיים ד״ר

ב אלא במיסעדת־פאר, נערכה
 הלוי יהודה ברחוב הרלי, קפה

 גם שכנראה אלא בתל־אביב.
 של תקציבם הספיק לא לכך

 שלא בילבד זו לא השלושה.
ש הקפה עבור קבלה לקחו
 מבית־הקפה שיצאו אלא שתו,
 הנדהמת המלצרית לשלם. מבלי

 אבל בעקבותיהם, לרוץ ניסתה
 ״הם להדביקם. הצליחה לא

 ב־ אמרה לשלם!״ בלי הילכו
 ״אין לבעל־הקפה. קול-בוכים

הק בעל אותה הרגיע דבר,״
 ״הם השלושה, את שזיהה פד״
ישלמו!״ עוד

כדיי עבודה למצוא יוכל הוא
לו רגיל כבר הוא באל־על. לת

החגורה.״ את להדק ״נא מר:

1945 הזה העולם10


