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- בחוץ המתין מס־ההססה נציב
המדינה הקמת נגד הפגין ושר־המישטרה

 נגרמה גדולה הפתעה 8!
 מזכיר של בלישכתו לפקידות

 דוב תל־אביב, פועלי !מועצת
 להן הסתבר כאשר כן־מאיר,

 שלהן לבום שממתין היהודי כי
 שיתלונן מבלי דקות 20מ־ יותר

 בעצם, הוא, אחת פעם אפילו
 בא האיש מאד. חשוב אורח

 והודיע בן־מאיר את לפגוש
שהמז אלא בואו, על למזכירה

 שמו כאילו הגיבה לא כירה
 המתין הוא משהו. לה אומר

 בחדר־ההמ־ הספסל על בשקט
 נב- דקות עשרים כעבור תנה.
 בן־מאיר אל המזכירה ינסה

 אליעזר ״איזה לו: והודיעה
 המון כבר לך מחכה שילוני

 מכס- קפץ בן־מאיר בחוץ.״ זמן
 מהר, אותו ״תכניסי :וקרא או
!״מס־ההכנסה נציב זה

 מתפקיד פרישתו עם 81
 הנגיד קיים ישראל, בנק נגיד

 מסיבה זנכר, משה הפורש,
 גם למסיבה הזמין הוא בביתו.
בבחי אולם כלכליים, כתבים

ה איפה־ואיפה. נעשתה רתם
ל- החליטו הכלכליים כתבים

 המדינה הקמת נגד סיסמות
היהודית.

חופש־ד,עי על בוויכוח 8!
במו בשבת שהתקיים תונות׳

 אחד טען תל-אביב, זיאון
 ש״צמרת הקהל מקרב הדוברים

 לעיתונות מדליפה המישטרה״
 שאל חשודים. על ידיעות
 רשות-השידור מנכ״ל המנחה,
 מתכוון ״אתה :ליכני יצחק

צמ אברהם לסגן־ניצב
 המיש־ חוקר היה צמרת יי" רת
 כיבונסקי, יורם בפרשת טרה

 מנושאי אחד היה שימיקרהו
י הוויכוח.

 שאל הזדמנות באותה 8!
 אם דיין רות את לימי
 לעזור כדי לפדאנקפורט נסעה

 רימון, שימעון הוא לכושי,
 גילתה רות הגרמני. בכלא

 לשכנע כדי לנסוע שהתכוונה
 בכלא מיקצוע ללמוד כושי את

 וגם חדשים, בחיים ולהתחיל
 על השופטת עם לדבר כדי

 אחרי אולם שלו. תנאי־הימעצר
 בעיתונות, התפוצצה שהפרשה

בפראנק־ לכושי לעזור ״במקום

 שגרירות של נספחת־העיתונותטאופו ברברה
 הבחינח בישראל, אוסטריה

 שימעון במפקח־המישטרה אוסטריה של יום־העצמאות במסיבת
 משקה לו הגישה והתנועה, הבטחון סידרי על פיקח אשר כרמלי,

פרודוקטיבי." משהו הערב שעושה היחידי האיש ״הוא : והצהירה

בפורט־אוף־ספיין, לגלות הופתע האנטיליים, באיים מסע לאחרונה שערךדירי
 שמות הנושאים רחובות של שלם רובע וטובאגו, טרינידאד מדינת בירת

 כי הסתבר דיין. משה וסימטת מאיר גולדה רחוב (בתמונה), וייצמן הנשיא שדרות כמו ישראליים,
 עליו, בנייה לשם השטח לחלוקת להסכים נאלצה כאשר עשירה. ליהודיה פעם שייך היה האיזור

 שמות שבשיטחה לרחובות והעניקה והודים, כושים הם תושביו שרוב האי, בשילטונות נקמה
אחרונות״. ״ידיעות בעיתונו, מסעו, רשמי את הקרוב, השישי ביום החל לפרסם, עומד דידי ישראליים.

 את והחרימו מחאתם, את הביע
כולם־כאחד. המסיבה

 המועצה ישיבת בעת 8!
 קם ההסתדרות של המרכזת

 את לברך המשתתפים אחד
 פ ר עמי הביטוח־ד,לאופי מנכ״ל
 כמנכ״ל מינויו לרגל סיוון,

ה מזכיר אולם פישרד־האוצר,
הפ משל ירוחם הסתדרות

 שהולך מה ״לפי ואמר: סיקו,
 לברך כדאי לא הזו במדינת

 אלא מתמנה, שהוא לפני אדם
 ממ־ש יושב שהוא אחרי רק
כיסאו.״ על
 בראיון השבוע, שנשאל 8!

 הקמת ביום היה היכן רדיופוני,
 שר-המישטרה השיב המדינה,
 נגד ״הפגנתי : הילל שלמה

 כי הסתבר המדינה.״ הקמת
מודי בשליחות אז היה השר

 מחלון כשהציץ בבירות. עינית
מפגי המונים ראה במלון חדרו

 ישראל. מדינת הקמת נגד נים
 הבטוח המקום כי החליט הוא

 מרגל בשביל זה, ברגע ביותר
 המפגינים, בין יהיה כמוהו,

בהתלהבות וצעק׳״ למטה ירד

?£? ע £ן רוטשילד הברונית
 מיגרש־ שומר בבנק. שהתקיים ביום־האשה (משמאל), יפת ארנסט
 ב־ מכוניותיהן את להחנות לנשים הירשה לא הבנק של החנייה

 המידרכה.״ על מכוניתה את החנתה הברונית ״גם :טען במיגרש,
א :לו השיבו הי ״הרפורט את לשלם לעצמה להרשות יכולה , !

 לכושים לעזור נסעתי פורט
 איד עצות נתתי בדרום־אפריקה.

 נוסח מלאכת־בית, להם לסדר
משכית.״

 אחרת ל-שאלה בתשובה 81
 כי רות גילתה ליבני, של

 של סיפרו את קראה לא עדיין
 גם דיין. משה בעלה־לשעבר,

 בידיעות שקראה הקטעים על
דיעה. לחוות סירבה אחרונות

 ראש אצל ביקר השבוע 8)
 שלמה תל-אביב עיריית

 ותיק; חבר להט <״צ׳יצ׳״)
 חיים שר-המיסחר-יוד,תעשייה

 כניסתו עם מייד כר־לב.
ה הפתיע ראש־העיר ללישכת

 כשפנה הלישכה, אנשי את שר
 ״צ׳יצ׳וך. בכינוי ראש־העיר אל

 לכנות נהג כך כי סיפר בר־לב
 איש־ כשהיה עוד צ׳יצ' את

אלוף. בדרגת צבא
 של מכבי־האש מפקד 8׳

 מכנה ריטוכ, יעקב תל-אביב,
 האש ציפור מנוף־ד,גבהים את

 ״מנוף בשם הכבאים, שקיבלו
 המנוף אין לדבריו ותוהים״. של

 בשכונת־התיק- לתפקד מסוגל
 של הצרים רחובותיה בישל ווה,

השכונה.
 מעריב, מערכת חבר 8;

ואש הירושלמי, יצחק לוי
 בשבוע השיאו אלישכיע, תו

 עמי, השני, בנם את שעבר
 מצומצם, בחוג צנוע בטכס

 אחד של ביתו גג על שנערך
בירו בהר־ציון החתן מידידי
 בין טכס־הקידושין את שלים.
 כלתו, לבין העירוני החתן
 למישפחה בת כפל, ענת

 ערך שדות־ים, קיבוץ ממייסדי
 בין פרוש. !מנחם ח״כ הרב

 שבירכו כאלה גם היו המברכים
 החתונה את שערך על אותו
 המישפחה, בחוג צנוע בטכס

 וראוותנית. גדולה בחגיגה ולא
הירו חגג למערכת חבריו עם

 בהרמת־ שימחתו את שלמי
 אגב, המערכת. במשרדי כוסית

 עומדים יצחק ולוי אלישבע
 בתם, את גם בקרוב להשיא

 קצינה כיום שהיא אורנה,
בצר,״ל.

צ הסופר הרדיו, איש 8>! י
 השבוע קיפל כן־נר, חק

ל הפסל מידידו, מיכתב א  ינ
 בנידיורק. היושב תומרקין,

 ״־שמעתי תומרקין: לו כתב
 כפרית, שקיעה החדש, שסיפרך

 אחד.״ לי *שלח מאד. מצליח
 לתו- שלח התעצל, לא איציק
והוסיף הספר, של עותק מרקין
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