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הליברלים בוועידת להט (צ׳יצ׳) שלמה תל־אביב ראש־עיריית

אנשים
 זק! עם הדוסים מיהם
מתנפנפות ציציות עבות.

ביגוד בצילומי בדוגמנות דרכה את החלה * ■1 י ^1
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 היא ועתה ),2349 הזה" (״העולם נועזים גירוי בביגדי הצטלמה
 הצעיר ,23ה* בת מיקי של חברה מלא. בעירום להצטלם החלה
מעודדה. הוא — להיפך בה. שחלה להתפתחות מתנגד אינו ממנה,

מתנפ ציציות עבות, זקן עם
ההדק." על ואצבע נפות
מי 9.  על עימו שוחת לי

ש וטען, בארץ האוניברסיטות
 גם פתוחות להיות צריכות אלה

המס את עברו שלא למרצים
ל המתנגד כשר האקדמי. לול

 כשמרן עצמו והציג זו, גישה
ב לדרכי־ההוראה הקשור בכל

 חסך לא הוא אוניברסיטות.
 ״יש עבודתו: ממקום שיכסו

 אחוות נמושות, של מישטר שם
 שקט אימפריאליזם גנגסטרים,

ש טען, ליבני הבינוניות.״ של
בהכ מובילה אינה פילוסופיה

 נבון יהיה שהלומד לכך רח
 :זה בהקשר הוסיף כשר יותר.
 הם כיום הזה התחום ״מורי

 טכנאי- הם רובם — מיקצוענים
פילוסופיה.״

 ראשיה־ וסגן שמיר, יצחק
ב מורגש לוי, דויד ממשלה,

 שהוא לוי, ממשלה. ישיבת כל
 באחרונה הפך שר־השיכון, גם

 אריק של מתנגדיו לדובר
ץ ר  מחוץ הזדמנות. בכל ש
 הוא ישיבות־הממשלה, לחדר
 מלבד שר־הביטחון, נגד מדבר

 כך על העיר עצמן. בישיבות
 הוא בטלפון ? ״מה :שמיר
ממשלה?״ יפיל שהוא חושב

בטל שהוצג המחזה 9(
 יום־הכיפורים, במוצאי וויזיה
 בעבר שידך בצמיחתה, החיטה

ה ישראלים. שחקנים שני בין
 האוהל. בימת על הועלה מחזה
 כן־זכאי, וטלילה לוי אורי

 התאהבו במחזה, אז שהשתתפו
והתחתנו.

ההדק על ואצבע
 ויום־ ראש־השנה בין 9

 לימי יצחק ניהלו הכיפורים
 אסא לפילוסופיה, והפרופסור

ה כשר ארוכה. שיחה כשר,
 מעל הכובע את שהסיר דתי,

 עם יזוהה ׳שלא כדי ראשו,
 סיפר מסויימת, פוליטית קבוצה
 מיצוות תרי״ג על מקפיד שהוא

ש שילדיו, לו איכפת לא אך
 בבית־ספר ללמוד שלח אותם
 לא .והוא דתיים. יהיו לא דתי,
 רצו, אילו מהם, מונע היה

 גוש־ אנשי את בכנסיה. ללמוד
כ״דוסים הגדיר הוא אמונים

 בשטחים, הטלוויזיה כתב 9
 לשישה שיוצא חלבי, לפיק
 יהיה מעבודתו, חופשה חודשי
 בארצות בני־ברית אירגון אורח

 ירצה הוא חבריו שלפני הברית,
 סיפרו ועל בשטחים המצב על

 לו, אמרו כאשר עניין. באותו
 כסף, תמורת זאת עושה שהוא

הנ במחיר מרצה ״אני :ענה
 רק לי שיספיק ביותר, מוך

שם.״ ולשהיה לטיסה

שר־החוץ בין הדו-קרב 9!
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