
וי-

ה מדוע בל ך סטלה קי  ל
שקפיים על ורידי□? מ  מה ו
ת ב ת תכ הרצח. אורה מ

 לידיעות הדרישה כי סיפרה
המ איננה בעיתונות חיוביות

 רבות שנים לפני חדשה. צאה
 אדם כי ידיעה, עיתונה פירסם

ב חשיש בגידול נתפס אחד
 למחרת בארץ. המעברות אחת

 ואמר: למערכת אחד איש בא
 זאת לפרסם צריכים הייתם ״לא

 יכולתם כל־כך. שלילית בצורה
ב התפתחות חלה כי לכתוב
החשיש.״ גידול

 של מחוז־חיפה מזכיר 81
 אגמי, אורי מיפלגת-העבודה,

״האמ :שעבר בשבוע אמר
האינפ לבלימת השונים צעים
ב מים מילוי כמו הם לציה

רותחת.״ מכונית של רדיאטור
 סוניה נשאלה כאשר 81

 להיות עכשיו תעבור באם פרם
 נישואיו בעיקבות צימחונית,

עם יוני, בנה, של הקרובים

? עם ה ל ע ב
 של בוועדת־הכספים 81
 שר־התעשיה השתתף הכנסת
 הוא כי שסיפר !פת, גדעץ

 אז- לקבל כדי לאילת, יורד
 הוא העיר. של רחות־כבוד

 תואר קיבלו לפניו כי הוסיף
 בן־ יצחק הנשיא-לשעבר זה

 ראש־הממשלודלשעבר, צבי,
 וראש-הממ- מאיר, נולדה

 אשכול. לוי שלה-לשעבר,
 כץ: זאב ח״כ לעברו צעק
 רץ הייתי לא במקומך ״אני
 התואר.״ את לקבל כל־כך מהר

קוא תהיה ״זו העיר: מישהו
לקבר.״ מקבר ליציה

 המועצה יושבת־ראש 81
 אורה יפה, ישראל לארץ

 מיכתב השבוע שלחה הרצוג,
 וביקשה המיפלגות, עסקני לכל
 הרחובות את לזהם שלא בו

תעמד עם ובכתובות בשלטים

 1961 בשנת התחפשה הפסנתרניתזדצמן פנינה
 שהתקיימה במסיבת־פורים לכנרית,

 קטנה, כילדה התלבשה פנינה בתל־אביב. מילוא במועדון־האמנים אז
 על לנגן למדה הפסנתרנית כי מסתבר בכינור. לנגן הפליאה אך

זה. בכלי מלאכת־הנגינה את יודעת היא היום ועד בצעירותה, כינור

 ה- מן אחד את לת־בחירות.
 ליושב- גם שלחה מיכתבים

 המערה של ההסברה מטה ראש
ש הרצוג, (״ויויאן״) חיים

בעלה. הוא
 מטדדההס- יושב־ראש 8!

ל בבחירות המערך של ברה
 (״ויוי- חיים העשירית, כנסת
 :השבוע אמר הרצוג, אן״)

נס המדינה בסודות ״במיסחר
 מוכרים מגמת השבוע תמנה

בילבד.״
זמר, חנה דבר, עורכת 81

 צימחונית, שהיא העיתונאית
 ״אמרתי :ענתה נלזר, פילים

 רעב שיהיה פעם בכל כי ליוני
 שיבוא בשרית, ארוחה וירצה

הביתה.״ אלי
ער נמיר אורה ח״כ 8!
 ח״כ של לכבודה מסיבה כה

 לתפקידה שנכנסה לוי, סמלה
 הביאה מקורית מתנה בכנסת.
ה העיתונאית לסטלה  עד

 ורודים, מישקפיים זוג :הוז
ב הכנסת את שתיראה ״כדי
ורוד.״ צבע
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