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 בני הליברלים, ח״כ 01
 שראש־הממ- גילה שליטא,

 עי- דיבר בגין, ,מנחם שלה,
 שבו ביום נוספת בפעם מו

 על הידיעה בעיתונות פורסמה
ב בתחילה, נגדו. החקירה
 בקול בגין לו אמר מליאה,

יש הנוכחים שכל כדי רם,
 מאמין לא אני ״בני, מעו:
 עליך.״ שנאמרה מילה לאף

ני הוא במיסדרון, אחר־כך,
 ״בני, אותו: ושאל אליו גש

 פעם לי גם יציעו שלא למה
מיני?״ שוחד

למראיינו, סיפר שליטא 0'

הפיר־ שבאחד דנציג, איתן
 פנו בעיתונות, עליו, סומים
 שופטים, אפילו טלפונית, אליו,
 לו ולומר אותו לעודד כדי
החקירה. על דעתם מה

 רו־ פנינה כשהתבקשה 01 __
 באותו שהופיעה זנבלום,

שלי של ידו את ללחוץ ערב,
 משותפת, תמונה לצורך טא,

ש אחרי מיהו. לדעת ביקשה
 ל- זכה הוא במה לה הוסבר

בש לא ״זה ענתה: פירסום,
איתו!״ להצטלם בילי
ל רופאים בין התחרות 0

על המידע ראשוניות גבי

 נבחרי־ציבור של התקפי־לב
 כששימעון ביטוי לידי באה

 שנחת מהמטוס, הועבר פרס
 לבית־ בלוד, בנמל־התעופה

 בתל־השומר. שיבא החולים
 ההודעה את שקיבל הראשון

 שלמה הפרופסור דווקא היה
 ה־ המחלקה מנהל לניאדו,

 בבית־החולים קרדיאולוגית
 הקרדיאולוגים כל איכילוב.

 היל־ במלון ערב באותו היו
 כנם נפתח שם בירושלים, טון

התו והרופא הקרדיאולוגים,
 הד״ר שירות-חולי-לב, של רן

רו לנדס, אלכסנדר סטפן
 בשעות באיכילוב, בכיר פא

 על לדווח לנכון מצא היום,
ל קודם־כל פרם של אישפוזו

מ שנקרא לניאדו, שלו. בום
ההו את וקיבל לאולם חוץ
 זאת סיפר לא הטלפונית, דעה

 נוי■ הנרי והפרופסור לאיש,
 של מכון־הלב מנהל פלד,

ש בתל-השומר, בית־החולים
נו מרופאיו, דיווח קיבל לא
למח רק חאישפוז על לו דע
בבוקר. רת

0  לפני פרס שקיבל העצה 1
 היתה בית־החולים את שעזב

 שהתעל- נראה לעשן. שיפסיק
מ כתוצאה באה במטוס פותו

הרעלת־ניקוטין. של התקפה
 שנות-עישון 35 אחרי 01

 ראש־ של רעייתו הפסיקה
לע גין3 עליזה הממשלה,

 מאסטמה הסובלת עליזה, שן.
 נהגה שנה, 30 מזה כבר חזקה
 חפיסות שתיים־שלוש לעשן
 היא שבאחרונה למרות ביום,

 בבית- זה רקע על אושפזה
 להעמיד ניסה בעלה חולים.

 שבו המצב, חומרתי על אותה
 גם לבלוני־חמצן נזקקה היא

סיג של עישון אחרי בביתם
 שהצליח מי לשווא. אך ריה,

 הוא לעשן להפסיק לה לגרום
 גדטסטן, מרווין הפרופסור

 במשך על־כך עימה ששוחח
 עשה לדבריו, חודשים. כמה
ב ולא שיכנוע בדרכי זאת

איומים.
עוב לא אתם ״מדוע 01

 נזעם עובר-אורח שאל דים?״
לפ שהתקבצו המפגינים, את
 בשעות מישרד־ד,ביטחון, ני

 למחות כדי שלפני־הצהריים,
ובגאז באלימות השימוש על

 מ־ יצא הממשלתית לישכת״העיתונות מנהל 10 *10 ך 7
 ושבו מישרדו, שוכן שבו בירושלים, בית־אגרון 1 -0 • י *>■1* י

 עיתונאים שם התאספו זמן באותו העיתונאים. מועדון גם מצוי
 המיזרחית, בירושלים ״אל־פג׳ר״ למערכת משם לצאת שהתכוונו

 עורך עם הבניין בפתח משוחחים בעודם סגירתו. נגד להפגין כדי
 לו והציעו בחפץ, המפגינים הבחינו סניורה, חנא הערבי, העיתון
״אל״פג׳ר". עורך ליד (באמצע) חפץ עומד בתמונה הוא. גם להפגין
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 לסגירת התנגדות להביע פדי לרמאללה שבאו ישראלים של הפגנה פיזור בשעת כוחות־הביטחון
מהמקום. להסתלק מיהר הוא אך אליהם, להצטרף בא מוסינזון כי סברו המפגינים ביר״זית. אוניברסיטת

 וסטודנטים מרצים נגד מדמיע
ל כן שלפני בשבת שבאו

סגי על למחות כדי רמאללה,
 ביר־ של האוניברסיטה רת

הבימאי המפגינים, אחד זית.

 גורדון ברחוב שלהן מכונית
 נהג הגיח כאשר בתל־אביב,

 ומפצח־גרעינים, כחול-עיניים
 לו, מגיע שמקום־החנייה טען
ואיים הצעירות במכונית הלם

 ועטוף בכובע־ים חבוש בבגד־ים,ר ידו ב ס מוחם
 היום בבוקר צולם גדולה, במגבת

 השתתף חקור, למרות בתל״אביב. גורדון בבריכת האחרון השישי
 בטבילת״בוקר אחרים, משכימי־קום עם יחד הכנסת, יושב־ראש

מכן. נהנה אם לדעת קשה פניו, מראה לפי הצוננים. במי״הבריכה

 ״אני :השיב ,הפנו*, אברהם
 משקיע אני לעבוד. צריך לא

 נדהם עובר־האורח בבורסה.״
לדרכו. והלך

ש חמורת־סבר, שוטרת 0!
 נקראה חנייה, דו״חות רשמה

 להגן צעירות שתי על־ידי
ה־ את החנו ׳השתיים עליהן.

השו שונים. באיומים עליהן
והזהי האיש אל ניגשה טרת

 כי ידעה לא היא אותו. רה
 ענת היא הצעירות אחת

הכנ יו״ר של בתו סכידור,
 לינדה היתה השניה סת.

אחר שהיתה מי רמכאום,
 בלישכת־ לעיתונאי־החוץ אית

הממשלתית. העיתונות
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