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הליברלית: המיפלגה צעיר• סיסמת
י ילבחורות! הפנים עםי י

מיש־ למנכ״ל נודע איך
ח .ש הפרופסור רד־החוץ ט

 הפידאיון התקפת על אכינרי,
 מטוס נוסעי על באיסטנבול

 במסיבת־ נכח אבינרי ? על אל
 אוסטריה, לשגרירת פרידה
ב שנערכה נסטור, יוהנה

 בהרצליה־פיתוח. המפואר ביתה
 אחרים, רבים אישים גם נכחו

 שימעון •שר־הביטחוו ביניהם
 חיים ושר־המישפסים פרס

 המסיבה את שעזבו צדו״,
 הסוף לקראת סיומה. לפני

ה סוכנות נציג לטלפון נקרא
כד גירעון הגרמנית, ידיעות

 בגרמניה הסוכנות ועורכי לי,
על מידע להשיג ממנו ביקשו

 הוא כי שהתעניין, מי לכל
או לחוץ־לארץ. לחופשה נוסע

 בילה שצ׳יצ׳ היא האמת לם
 הילטון במלון חופשתו את

 צ׳יצ׳ טילפן כאשר הירושלמי.
 במלון, חדר לעצמו להזמין

 יעקוס למנהל־המכירות, אמר
 את לעבור ״החלטתי :אכנרי

לירו מתל־אביב הטובה, הגדר
 צ׳יצ׳ כי מספר אבנרי שלים.״

 הטריד לא למופת, אורח היה
 והשאיר המלון, עובדי את מדי
 עזב כאשר נכבדים טיפים להם

אותו.
 שר- של צאתו ערב 8:

לבי אוזן אחרון החקלאות
שלח בארצות־הברית, קור

 ישראלית פסלת היא (משמאל)שמיו אריאלה
 היא שם בניו־יורק, המתגוררת

עוב דמויות הוא פסליה בכל העיקרי כשהמוטיב בשיש, מפסלת
 פסל אריאלה פגשה בארץ לאחרונה שערכה בביקור־מולדת רים•

 שם־מיש־ כי להפתעתה גילתה בפאריס, ויוער המתגורר ישראלי
 כי הסתבר עימו שיחה כדי יייך שמיר. עודד :לשלה זהה פחתו
 הוא גם מפסל אריאלה, של מישפחה קרוב שאינו המזוקן, עודד

עוברים. הוא... שלו בפסלים העיקרי המוטיב וכי בשיש פסלים

 כך על סיפר ברלי ההתקפה.
 נודע וכך באי־המסיבה, לשאר

 כמה כעבור משהו. שקרה להם
 לטלפון. אבינרי גם נקרא דקות

 בחדר־המיטות מחובר המכשיר
 זמן תוך וכך, השגרירה של

אור וכמה כמה הצטופפו קצר
ה בחדריה בלתי־קרואים חים

 כשהם השגרירה, של פרטיים
סקרנותם. את לספק מבקשים

■  ישב כן לפני ימים כרה !
העיתו בניין במיזנון אבינרי

 עם יחד סוקולוב, בית נאים,
 הסוכנות הנהלת יושב־ראש

 אלמוגי. יוסף ח״כ היהודית,
העיתו צלם ניגש השניים אל

לאל ואמר רוט, יוסי נות
 לך, להגיד לי נעים ״לא : ,מוג
 כראש- נבחר יבין יצחק אבל

 בדיוק שישב לאחר הממשלה,
 קם אלמוגי זה.״ כיסא על

 מייד אולם מהמושב, בבהלה
 כשהוא לשבת, וחזר נרגע

 אם ״נו, :רוט לעבר מחייך
 זה כאן, ישב ראש־המטשלה

 לשבת בשבילי גדול כבוד
כן.״ גם

 שרי־הממשלה מרבית 8
 רחבי בכל בחופשה עתה שוהים
 נמצאים השרים כל הארץ.

 שר־ מילבד במלונות־פאר,
 שם־טוב, ויקטור הבריאות

 גרטח ולרעייתו לו •ששיכר
 בצפת, חדרים שני בת דירה
 טלפון. וללא טלוויזיה ללא
 מרחק שם־טוב צועד בוקר מדי
ה לטלפון עד מהדירה הגון

 ומטלפן ביותר, הקרוב ציבורי
 לשמוע כדי בירושלים ללישכתו

עבורו. דחופות הודעות יש אם
 תל־אביב, ראש־עיריית 8

סיפר להט, )״/(,.צ׳יצ •טדמח

 בישראל, ארצות־הברית שגריר
 מיברק-אזהרה טון, מלקולס

 האמריקאי. למישרד־החקלאות
 כי במיברקו, סיפר השגריר

 אינו והלה אוזן, עם פעם נפגש
 שהפך דבר אנגלית, מילה יודע

 לבלתי- עימו השיחה את
 למישרד־ הציע טון אפשרית.
 שני להכין האמריקאי החקלאות

 לאנגלית, מעיברית מתורגמנים
 עבור והאחר אוזן עבור האחד

 אליו שנלוותה אוזן, של רעייתו
זו. בנסיעה

 אירע בלתי־נעים מיקרה 8'
עופר, אברהם לשר-השיכון

 בתוכנית־הרדיו שהופיע בעת
 שה־ אחרי ומצב־רוח. בירה

 (״יענקל׳ה״) יעקוב מראיין,
מון,  עימו, הראיון את סיים אג

 לשאול האפשרות לקהל ניתנה
 האנשים אחד שאלות. השר את

 ״במה עופר: את שאל בקהל
 ?״ שלד הבן הסתבך בדיוק
 :מייד השיב התבלבל, לא עופר

 מייד בעיות אין דבר, שום ״זה
 את להרחיב וסירב חדות,״
כך. על הדיבור

 אחרת בתוכנית־רדיו 8
ל האוצר משרד מנכ״ל הישווה
 את ארנון, יעקב רהד״ שעבר,
 לאולימפיאדה. ישראל כלכלת

 בטלוויזיה ״ראינו :ארנון אמר
 .׳מ 2.20 לגובה קופצים איך
 מעלים לעבור, מצליחים אם רק
 סנטימטרים, 2 בעוד הגובה את
 צריך מ׳ 2.22ה־ את מ/ 2.22ל־

 מיליארד של לגירעון להשוות
 של תשלומים במאזן־ה דולר

 להשוות רוצים אם המדינה.
 ישראל של הגירעון כל את

 לחשוב צריך לקפיצה־לגובה,
 ואת מטרים, 6 קופצים כאילו

לעשות.״ אי־אפשר זאת

 לדורון, אירעה תקלה 8'
 פפה הליכוד ח״כ של בנו

פר־ חיים ולידידו גרופר,

 צעירי מראשי שניהם דוק,
 בליכוד. הליברלית המיפלגה

 הליברלים צעירי כינוס לקראת
 שעליהן תוויות, השניים הזמינו

 ״כנס כתוב: להיות היה צריך
 — הליברלית המיפלגה צעירי

 אולם לבחירות,״ הפנים עם
ה ועל טעה, הבחור־הזעצער

 הממד ״צעירי הודפס: תוויות
 הפנים עם — הליברלית לגר,

לבחורות.״

 של החלפתו בעיקבות 8
 עוזר גרא, (״אודי״) אהוד

 יעקובי, גד שר־התחבודד,
 יהב׳, יונה החיפאי בצעיר

 שיש להפתעתו יעקובי גילה
 כשהגיע נוסף. אי-שי עוזר לו

 באילת, לרום למלון יעקובי
 סיפרו חופשתו, את בילה שם
 שהציג בלתי־מוכר, צעיר על לו

 בשירותים וזכה כעוזרו עצמו
חינם־אין-כםף. רבים

 אריק (מיל.) האלוף 8
 מסע-הפירסומת על כועס שרון
 -שעל הטובה״ ״הגדר סביב
ה סיפר לבנון.—ישראל גבול

 שמעתי ״כאשר :אריק שבוע
 הטובה הגדר ליד כי שהודיעו

 לערביי רפואית עזרה מוגשת
ב עברתי בלילות, גם לבנון

 גבול-הצפון יישובי שלושה
 לקבל אי-אפשר ששם וראיתי

בלילה.״ רפואית עזרה

 גדעון תיק בלי השר 8
 -שעבר בשבוע בא האוזנר

 העתיק הרומי לאמפיתיאטרון
 לקונצרט להאזין כדי בקיסריה,

 פטאן הנודע נגן־הסכסופון של
 הראשונה בשורה ישב הוא גץ.

 אם כלל לבדוק מבלי באמצע,
 המסומנים המושבים הם אלה

 לא שקיבל. בכרטים־ההזמנה
 מבני ואחד דקות מיספר עברו

 אשר שדות-ים, הסמור, הקיבוץ
 באמפיתיאטרון, כסדרן שימש
אותו והושיב האתגר את הקים

 היפואית הגלריה געלואן־אסל אריק
וחצי, 13 המקסימה

 השנייה בקומה בעבודות״בנייה עסק כאשר רגלו את שבר
 כלכל שותפו, עם יחד מתגורר הוא שבה הגלריה, של

 סירב אריק אולם אייזנברג. אברהם אל־על של בכיר
 אורחי פני את לקבל והמשיך למיטתו, רתוק להיות

קביים. על מדדה והוא בגבס נתונה כשרגלו הגלריה

— סטוקריצקי אורה
 שמחות שלוש לשלב החליטה מכפר״סירקין,

מ תערוכת״ציור פתחה היא אחת. במכה
 מסיבה וערכה ביפו, וחצי 13 בגלריה שלה

 כפר- של ויוס-החולדת יום־חולדתה לכבוד
שעבר. בשבוע יובלו את שחגג סירקין,
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