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סקילקן מטיב
צילום זווית

אנשים
שוקולד
גולדה של גגאוס

 שר־הבימחון השבוע גילה ידע, שלא למי
 זה היה טוב. יהודי הוא כי דיין, משה

ה ההסתדרות ועידת של הנעילה בישיבת
 הגיע דיין הפועל־המיזרחי. של אמריקאית

 על התיישב מפלגתו, מוזעידת ישר לישיבה
 אליו ניגש במקום הסדרנים אחד הבמה•
כא כי הסביר סירב, דיין כיפה. לו והגיש

 לקדושה, קשר לו שיש למקום בא הוא שר
 אולם כיפה. וחובש המקום את מכבד הוא

 אין חילוניים, בעניינים הדן זה, בכינוס
 לחבוש ולהסכים פנים להעמיד יכול הוא

חו־ ״אני דיין: הוסיף זאת, עם יחד כיפה.

 ורדה והדוגמנית יריב זיוה העיתונאית
 אורי העיתונאי בעלה בחברת שבאה דן,
 מיקוניס שמואל מק״י לח״ב • דן.

מש באחת נעימה. הפתעה השבוע נגרמה
 דלת על התדפק המוקדמות הערב עות

 מאמריקה. כתייר עצמו שהציג אדם ביתו
 כי סיפר והיהודי פנימה, הזמינו מיקונים

 ופגש בברית־המועצות בטיול מזמן לא היה
 חמה דרישת־שלום שמסרו רבים יהודים שם

 הוסיף ועוד הישראלי. הקומוניסט לח״ב
 מהסופר מיוחדת דרישת־שלום ומסר התייר
 מה אך ורגלים. אהרון הנודע היהודי
ההע היתה מיקוניס, את מבל יותר ששימח

 — למפלגתו יהודים אותם שמביעים רכה
המפ על השלילית לדעתם בניגוד — מק״י
״הם רק״ח. — היריבה הקומוניסטית לגה

ליעקובי מעביר שוקולדה, מיבצע את פותח נבון
— להפיג נדי

העיתונות לשולחן מעביר קולק
השיעמום את —

 שחשבו לאלה # טוב.״ יהודי שאני שב
נגרמה צמא־דם, נץ הוא שר־הביטחון כי

 נגד דעתו את השר הביע כאשר אכזבה
 הסביר דיין חבלנים. על עונש־מוות הטלת

 חבלנים עם לו שהיו מגעים כדי תוך כי
 באו כי במפורש אלו לו אמרו שנתפסו,
 שלהם שהסיכויים שידעו אף על להילחם
מסקנת ביותר. קלושים בחיים להישאר

• אותם. ירתיע לא עונש־מודת דיין:  לפי י
 בישיבת רפ״י־לשעבר חברי של התנהגותם

 רושם נוצר העבודה, מפלגת של הפתיחה
 השיע־ את להפיג וכדי משתעממים, הם כי

 במדינה). (ראה שוקולד אוכלים החלו מום,
 ראש־ נאום באמצע החלו, הזלילה מיצוות את

יצחק ח״כ - מאיר גולדה הממשלה
 את שהעבירו יעקובי, גד וחברו נבון

טדי ירושלים עיריית לראש השוקולד
 ואת העיתונות אנשי את בו שכיבד קולק,

 וחיים כרמל משה הממשלה שרי
הע במפלגת שהחיים אומרים ועוד גבתי.

 התכנסו לוועידה השני ביום # מרים. בודה
 בתל־אביב. התרבות בהיכל העבודה חברי
 עקיבא ח״ב אותם הפתיע מכל יותר

 שתי בחברת הפינות באחת שישב גוברין,
פעו אחרי קצרצר. במיני לבושות יפהפיות

היו השתיים כי נודע ובירור מעקב לת

 וילנר, מאיר מנהיגה, את כינו אפילו
התייר. הוסיף בוגד,״

בית־שימוש
ו•"■בתערוכה

ל באוניברסיטה מרצה בין היחסים האם
 ליחסים דומים האוניברסיטה, הנהלת ביו

 אוניברסיטת הנהלת ומעביד? עובד שבין
ה בירור במהלך אך שכן. חשבה תל־אביב

הנ נגד ממרין ג׳ורג׳ ד״ר של תביעה
 את להפסיק שניסתה האוניברסיטה, הלת

 עת לפסיכולוגיה, בכיר כמרצה עבודתו
 היחסים כי האוניברסיטה, כרקליטי טענו

 נגרמה ומעביד, עובד יחסי אומנם הם
 היתר, וההנהלה המרצים, ציבור בקרב סערה

 אחרת לטענה מטענתה. בה לחזור נאלצת
 עורך- טמרין, של פרקליטו על־ידי שהועלתה

לק זכות למרצה כי זכרוני, אמנון הדין
 חופשי שיהיה כדי בעבודתו, מתמדת ביעות
 על־ תשובה ניתנה לא פיטורין, מפני מפחד

ה בין שהסיכטוך בגלל בית־המשפט, ידי
 היועץ הבורר, בורר. להכרעת הועבר צדדים

 ד״ר תל־אביב, אוניברסיטת של המשפטי
בסך פיצויים טמרין לד״ר פסק ישי, משה


