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שבאולס. מהמהומה אוזנו את סתם קורן, דויד ראל,

 אלמנת אשכול, מריס של הבכורה הופעת ך1ך 91[ \1
 נפטר מאז אשבול, לוי לשעבר ראש־הממשלה • 1 *י #ס בי

לסיום. עד נשארה אך בדיון, השתתפה לא אשכול הגברת בעלה.
 של ותומכו לשעבר ההסתדרות מזכ״לנן־אההן

 מקיבן־ח הגיע בן־אהרון, יצחק אלון, יגאל
שחטף. בתנומה הביע הישיבה על דעתו את גבעודוזיים.
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ובאצבע ומה ביד
לפי

 משתתף פרס שימעון
הוכרע, שבה בהצבעה

הצבעת על קלפיו כל את הניח פרס הפוליטי. גורלו שעה

 כל של האישית בהצבעתו יראה הוא כי למקורביו, והודיע זו
 ביד מצביע פרס בעוד לאוייבו. או לו שייך הוא אם מהם אחד
בלווא־לביא. רפי :למטה בצינעה. בר־לב, חיים מצביע רמה,

 הטו־ בימים להיזכר -'לא היה שה ך*
 בימים העבודה, מיפלגת של בים |/

 ביתו ארלוזורוב, בית אולם המפלה. שלפני
 היה שוב לשעבר, האוהל תיאטרון של

 זו, מיפלגה מרכז בצירי לפה מפה מלא
טל ותאורת צלמים עיתונאים, עשרות
 מאז שנערכו המרכז ישיבות כל וויזיה.

 השבוע, שנערכה הישיבה ועד הבחירות
 הראשונות השורות את רב בקושי מילאו

לגמרי. ריק היה היציע האולם. של
 ישיבות לעומת השתנה הישיבה סדר רק

 היתד, שהמיפלגה בעת שנערכו המרכז
 ליד דיין משה של מקומו את בשילטון.

 פרם שמעון רבץ. יצחק תפס היציאה דלת
המע ליד הראשונה, בשורה לשבת שנהג

 פרס של מקומו ואת הבמה על ישב בר,
ב המערך סיעת יושב־ראש תפס באולם
 נושא- הפל האחרונים שבשבועות כנסת,
 שחל. משה ח״כ פרס, של המוצהר כיליו

במ ישבו הוותיקים נצר ושרגא דבורה
 ב־ גם השלישית. בשורה הקבוע, קומם

 הכהן, דויד את שכללה הוותיקה גווארדיה
 שינויים. חלו גוברין ועקיבא רפטור ברל

וקו תיאטראלי נמרץ, כרגיל, היה הכהן
ארו מיכנסיים לבוש בא רפטור ברל לני.
 במיכנסיים ללכת להרגלו בניגוד כים,

לא גוברין עקיבא כבקיץ. בחורף קצריב^

ו הובס אלון יגאל די ע
דו ה תוצאות או נג

 עצו£ דל הע־ מיפלגת של החדשים הכוכבים היה.
 חו מרכז לא כלל גור, ומוטה לוינסון יעקב בודה,

1ישיב המרכז. בישיבת הופיעו
 ה יריית הם- שהופיעו מיפלגות, לענייני לכתבים

 העבודה לערוך שלא היה קשה מלא, בהרכב עם
 מדן של העבו־ מיפלגת מרכז ישיבת בין השוואות

 בהתמודד ה- בשנתיים רובם השתתפו לא שבה דה,
 ה באופן שאלי־ חרות, מרכז ישיבות לבין אחרונות,

 אישים. בישיבה גם פעם. בכל מתייצבים הם הן
 חודש] מתומכי כמה של בעיקר צעקות, היו זו

|1לב האם תקופת את עדיין הזוכרים הרעשניים פרס
■ הרשימה להוציא היה אפשר עת הפועל, סדרני

 שתיב עד לא שלו שקריאות־הביניים מי כל מהאולם
 יבחר! הם התנהלה הישיבה מרבית אולם חן, מצאו

יודע הוא הב- — ומאופקת תרבותית בצורה בשקט,
3 ^!


