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 מודעי. ליצחר! שריר אברהם מאחד מה

וכיצד שיר חיים סובר מחלה מאיזו
 הראשון הישראלי הח״כ ■

 המיזרח בדו־שבועון שהתראיין
 במהדורתו פגיר אל ירושלמי
 חרות ח״כ רווקא היה העברית
 כאשר כהן־אבידוב. מאיר

 ראש־ של ביתו ליד רעב שבת
 העיתונאי למקום בא הממשלה

 עבד־אל־קאדר, איבראהים
 לעיתונו. כהן את לראיין וביקש

 קאדר אם ושאל הסכים, כהן
 או בערבית לראיינו רוצה

 על עמד פגיר אל כתב בעברית.
בעברית. יתנהל שהראיון כך

 ממנו דרש וייצמן, את הכיר
 אחר. במקום הרכב את שיחנה
 אדוני,״ האוטו, את מפה ״תוציא

 במקום בזעם. לעברו קרא הוא
 של עוזרו מלכה קלוד עבר

 דקל מיכאל סגן־שר־החקלאות
 כשיצא וייצמן. לטובת והתערב

 מריכבו, שר־הביטחון־לשעבר
 יושב ״איפה מלכה: את שאל

 אותו הדריך מלכה הדוד?"
השר. ללישכת

 השני סגן־שר־החקלאות ■
נפגש גרופר (״פייסי״ו פכח

לכוזזלה מארומה חיפה הפכה
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 במרכז אלה בימים העומד הקבר, את במצלמתה להנציח ביקשה אף מהן(למעלה) אחת תל־אביב. במרכז
 שימעון מיפלגת״העבודה יושב״ראש נאמו שבו קצר, טקס נערך במקום ממלכתית. ועדת״חקירה של עניינה

 דב תל־אביב עיריית לראשות ומועמדה העבודה ח״כ תל־אביב, פועלי מועצת ומזכיר משמאל) פרס(למטה
 שבאו תנועת־העבודה וותיקי המכובדים, את מלהכיל צר היה הקבר ליד המקום במרכז). בן־מאיר(למשה

במרפקיו. שימוש תוך למיקרופון להגיע נאלץ הוא לנאום, פרס כשרצה מימין). אלמוגי(למטה כיוסף לשם,

 סגן־שר־החקלאות עם להיפגש
 ויחדש איתו שיתפייס כדי דקל,

 ביניהם שיתוף־הפעולה את
 לוי בגרה. ההתנחלויות בעניין

 למציעים: חד־משמעית ענה
 יכול עוד אני שמיר ״ליצחק

 גם — לדקל אבל שלום. לומר
לא.״ זה

 המלונאי שהועבר לפני ■
לבית־החולים שיך חיים

תדור1דהא המו/גה
 חרות־ מישקי חברי אלונה,
 את בפניו לשטוח שבאו בית״ר,

 גרו־ כמגדלי־ענבים. בעיותיהם
 אך שונות הצעות להם הציע פר
 אני ״איתכם שפתח: לפני לא

 אתם כי חופשי, לדבר יכול
 אני במיפלגה אצלי חרותניקים.

 אוכלים שם לדבר. יכול לא
השני." את האחד

 הציעו בחרות פעילים ■
ליי דויד לשר־הבינוי־והשימן

ב/יב\, 11/£( מווו׳
 במלון הצוות את הרופא שאל
 סובל ממה מתגורר, הוא שבו
 ״ממחלת מהם: אחד ענה שיף.

צ׳יץ׳.״

 אברהם שר־התיירות ■
הכל בהמועדון הרצה שריר

מי כלי הי  הצד על בחיפה, ו
 הוא ענף־התיירות. של הכלכלי

 במכירת הקשיים על סיפר
 וכדוגמה תיירות, ששמו המוצר

באיזה יודע ״אני אחד: שר הביא

ך ך|111ך \  ארלו־ לחיים האזכרה לטקס באיחור בא ל11|
 נאלץ לשעבר(למעלה) שר״המשפטים זורוב. |#1 1 ^ □ 11

 רחבת את שהקיף בחבל שסומנה המכובדים, לרחבת מחוץ לעמוד
 למקום שבאה נאווה, ארלוזורוב, של בתו ניצבה לקבר סמוך הקבר.

 עמוד־הרמקול הוצב צפיפות מרוב הטקס. תחילת לפני שעה כחצי
 וראשי זנבר משה בן־אהרון, יצחק באו למקום אחרת. מצבה על

ראשיהם. על כיפות הניחו כולם הנוכחיים. המיפלגה

־11 וי 1! 1 ע 1111 ^11 /
 המופיע העיתון גליון את השבוע

בירושלים.

 אירח אישפוזו לפני יום ■
 ושר־החק־ סגן־ראש־הממשלה

 עזר את ארליך שימחה לאות
 ב־ שבקריה במישרדו וייצמן

 למקום בא וייצמן תל־אביב.
אק במכונית טי  בידי נהוגה פונ

 הרכב את להחנות וביקש נהג,
 השר לרכב המיועד במקום

שלא השומר, וראשי־המישרד.

 הליברלים סניף הנהלת ■
בדרי לדון התכנסה בתל־אביב

 לראשות הליכוד מועמד שת
 שלמה תל״אביב עיריית

 את יבחר שהוא להט, (״צ׳יץ׳״>
 חברי־המועצה. להיות המועמדים

 בתואר אליו פנה הנוכחים אחד
ץ׳.״ ״מר  ראש לו ענה צ׳י

ץ׳. מר ״אין העירייה:  או יש צ׳י
ץ׳ להט.״ מר או צ׳י

דרש הדיון בהמשך ■

 חבר־המועצה נחרי, יהושע
 התאחדות״הסוחרים, ויושב״ראש

 תבחר ועדת־מינויים שלא
 יבחרו שהם אלא בחברי־המועצה

 שהוא נהרי, חשאיות. בבחירות
 ברחוב קפה־קונדיטוריה בעל

 מינויים שבוועדת חשש דיזנגוף,
כוייו יקטנו  חבר־ להיות סי

 צבי ח״כ נוספת. קדנציה מועצה
 אתה ״נהרי, לעברו: קרא רנר

 והסברת קפה המון איתי שתית
 _ בחירות רוצה לא שאתה לי

 ועדות. רוצה שאתה חשאיות,
 התערב השתנה!״ הכל ופיתאום

 רפי מישרד־התיירות מנכ״ל
 שיכור היה ״הוא פרבר:

מהקפה.״
 בין הוא מישרד־התיירות ■

 אך בחיפה. החדש הרכבל מממני
 המישרד, מנכ״ל קיבל כאשר
 הנחת לטקס הזמנה פרבר,

 של ששמו גילה הוא אבן־הפינה,
 טילפן הוא נעדר. המישרד
 ראש־־ ללישכת במהירות
 ואיים גוראל אריה העירייה

 — יוזכר לא המשרד שם שאם
לו הובטח לחיפה. רכבל יהיה לא

 גירעון נאבק עצומים קשיים
 הירידה על להקל כדי פת

 הוא התעשייתי. בייצוא הניכרת
 בסוף שביכולתו." מה כל עשה

 מהנוכחים חלק ניגשו ההרצאה
 ״זה אמר: אחד ידו. את ללחוץ

 לשר מחמיא אחד ששר נדיר
 מה כל אחרי ביחוד שני,

 הליברלית.״ במיפלגה שמתרחש
 את נראה ״חוכמה? אחר: אמר

 ליצחק קומפלימנט נותן שריר
 את איבד לא שריר מודעי?"

 מוכן. בהחלט ״אני עשתונותיו:
 שימצא יצחק לידידי מאחל אני

בישראל.״ נפט
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