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 בגדי הם 110x1 של והפידמות הבית חלוקי
 לכל דגמים, מבחר לבחירתך מושלמים. אירוח

 צמר. או פוליאמיד מכותנה, גיל, ולכל טעם
המובחרות. ההלבשה חנויות בכל להשיג

:מציג בע״מ פסגות תיאטרון

התרבות״ ״היכל תל־אגיב
בערב 9.45 בשעה 11.10 ג׳ יום
03־248844 טל. ״ד,דרז״ ראשית בהפצה כרטיסים

בעיר. המשרדים וביתר

ה׳ יום ״ארמון״ חיפה האומה״ ״בגיני ירושיים
9.30ב־ (סוכות) 29.9 9.00ב־ 8.10 מוצ״ש

מוקדמת: כרטיסים מכירת מוקדמת: כרטיסים מכירת
662244 טל. ״קופת־חיפר,״ ו״כן־נאים״ א״ נ ״כה

 9.30ב־ ־,(סוכות) 30.9 ו׳ יום ״קרן״ באר־שבע
 9.30ב־ (סוכות) 1.10 מופאי־שבת השקט״ ״חון■ טבריה

 9.30ב־ 2.10 א׳ יום לראשונים״ ״יד אילת־רשחר
 10.30ב־ 3.10 ב׳ יום ״סנוי״ חולון

9.30ב־ 4.10 ג׳ יום ״העשור״ קרית־נת

1 ע 0 בי ■ חדי של הוא הג ■
)30 מעמוד (המשך

 מלון מנכ״ל אודנס, ודב העתיקה מיפו
הקולות. את ספרו הם קונטיננטל. רמאדה

 הבמה אל פאר מני חזר ובינתיים
להנ פונזה לוליטה הזמרת את והזמין

 את מסיימים השופטים בעוד לקהל. עים
 בתצוגת- הבנות הופיעו הקולות מניית
 של המייוחדית מדגמיה מרהיבה אופנה

 אנהבלי. עבור שוחט ניצה האופנאית
 הגרלה פאר מני ערך לאחר־מכן מייד

 כרטיסי־טיסה בשני זכו והמאושרים בקהל,
 אחר־כך ארקיע. חברת מתנת לאילת

 בתה אונגר, נטלי הילדה לבימה הוזמנה
 גוטקם חברת מנציגות אחת של 12ה־ בת

 אילנה ביגדי־ים. חמישה בקהל שהגדילה
 מוצרי הקהל עבור הגרילה מוולה פרטוק
זולה.
גאון, יהורם הזמר לבמה הוזמן אז

הקלפי
הגורלי התלוש

במדינה
הכנסת

ר הכובע ע ♦ס
3ח״7 מוהר האס

 בפרקטיקה לעסוק עו״ד שהוא
ץ הכנסת כותלי בין פרטית

 אנשים משדלים אותי! לחסל ״מנסים
 אהוד ח״ב הזדעק חומר!״ נגדי למסור

פומבי. בראיון ראש־השנה, ערב אולמרט
חו איזה לנחש יכלו לא ישראל אזרחי

 את שהמציא הח״כ נגד לאסוף ניתן מר
 מיספר היו אולם בישראל. המאורגן הפשע

 שידעו הליכוד, כפעילי המזוהים אנשים,
 לשכנע, ניסו אלה המדובר. במה כנראה

 שלאי שונים אנשים ידידותיים, באמצעים
 להם שהיו הניסיונות על לספר להם כדאי

אולמרט. אהוד ח״כ עם
 מבאר- בניין פועל הוא ,26 אוזן, סימון

 מצה״ל אוזן השתחרר 1969 בשנת שבע.
 1972 בשנת נמוך. רפואי פרופיל בגלל

 גוייס והוא שלו הרפואי הפרופיל הועלה
הכיפו יום במילחמת מילואים. לשירות

זחל״ם. כנהג אוזן שירת רים
ב רישיון־נהיגה נמצא אוזן של בידיו

 להסב אוזן ביקש מכבר לא פרטי. רכב
 לשם אוטובוס. נהג ולהיות מיקצועו את
מת נהיגה רישיון להוציא עליו היה כך

 ושם הרישוי למישרד פנה הוא אים•
באוטובוס. נהיגה קורס בודלע לו יעצו

שה  נהיגה למד כמיזנון.'~אוזו פגי
 באגד. וחצי חודשיים במשך באוטובוס

 אולם בתיאוריה. המיבחן את עבר הוא
 המע: המיבחן את לעבור שעתו כשהגיעה

נא בו הרישוי ממישרד מיכתב קיבל שי,
 לא הנמוך הגופני כושרו בגלל כי לו, מר

באוטובוס. מיבחן־נהיגה לעבור יוכל
 ויק- הקהילתי לעובד אוזן פנה לו בצר

יל 15ל־ ואב 44ד,- בן אלוש אלוש. טור
מאז בבאר-שבע. ידועה דמות הוא דים,

וידידה אביה כין תלי
שבחייה הגברים משני נשיקה

 ועוד עוד דרש הקהל החם. בקולו שריתק
 שסיים אחרי יכולתו. ככל נתן ויהורם

 המתח פאר. מני שוב עלה הופעתו את
 נציג נאמן, יהושע את הזמין מני גבר.

 הקהל חביבת את להכתיר דובק, חברת
 בראון, מיכאל הוזמן אחר־כך ברוך. שרית
 הסגנית את והכתיר ישראל, וולה מנכ״ל

 את להכתיר כדי זילברמן. אלימור השנייה
 גוטליב, הרמין הוזמן הראשונה הסגנית
 במתח. היה הקהל גוטקס. חברת מנכ״ל

אפ שתי רק קיימות כעת כי ברור היה
 מני הזמין ארוכה הפסקה אחרי שרויות.

 ואז מחיפה, היפהפייה כהן יפה את לבמה
 תלי תהיה החדשה המלכה כי הכל ידעו

ש מרמת־השרון, תלמידת־התיכון ביינר,
ציפורניים. וכססה הקלעים מאחרי עמדה
 הזה, העולם של הראשי העורך זה היה
 המלכה את להכתיר שהוזמן אבנרי, אורי
גינדי. אברהם הקבלן עם יחד

המנצ דוכן על עמדו המאושרות שלוש
 ברוך שרית באושר. מחייכות כשהן חות

 המלכה למרגלותיהן. והתיישבה הצטרפה,
 את להגיד הוזמנה חידה אורלי היוצאת,

 ואמרה החדשות המלכות את בירכה דברה,
 שהסתיימה מלכותה, שנת כי נרגש בכל

 מחא הקהל בחייה. היפה השנה היתר,
מולכת. החלה תלי, החדשה, המלכה כפיים,

 מיק- בכמה עבד 1950 בשנת לארץ עלה
 הפנתרים תנועת סניף את הקים צועות.

בבחי נוסדה. כשזו בבאר־שבע השחורים
 הפנתרים מטעם נבחר 1973 שנת של רות

באר־שבע. פועלי למועצת
 בבקשה לאלוש אוזן סימון פנה כאשר
לאוטו רישיון־נהיגה להוציא לו שיסייע

 אליה. לפנות כתובת לאלוש היתד, לא בוס,
 ״פתאום השנה. פברואר בחודש היה זה

 אלוש. מספר אולמרט,״ אהוד בח״כ נזכרתי
 קראתי אבל אישית, אותו הכרתי ״לא
 נגד שנלחם כמי בעיתונים הרבה עליו

 ניסע בוא לאוזן: אמרתי הביורוקרטיה.
בבעייתך.״ שיטפל כדי אולמרט אל

 הפנתרים סניף שלחו לערך זמן באותו
אלוש. אל דוק חיים בשם צעיר בעכו
 חבר- של עזרתו כי אלוש סבר כאן גם
 שממילא כיוון יותר. יעילה תהיה כנסת
 צירף לירושלים, אוזן עם לעלות עמד
דוק. את גם אליו

חיוכי״. טיפול הבטיח ״חח״כ
 לירושלים ״נסענו אלוש: ויקטור מספר
ל הלכנו מוקדמת. פגישה לקבוע מבלי

 איננו שהוא שם לנו אמרו משרדו
 אבל בכנסת. ועדה באיזו יושב הוא וכי

 בטלפון איתו דיברה שלו המזכירה בינתיים
הזמין הוא לו. מחכים שאנחנו לו ואמרה
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