
(מימין) מיקטרת מעשן הליברלית, המיפלגה מרכז חכרסורג סמי
היהודית. להנהלת״הסוכנות המיפלגה מועמד את שבחר בפנס

דניאל :המעשנים בין ליברלים. ייראו שכך קיוו אולי מקטרות, עישנו רבים חברים

 השישי לשר כמועמד עצמו שהציג ומי בהסתדרות המיפלגה נציג (באמצע), נחמני
 דולצין, אריה היהודית, הסוכנות ויושב־ראש (משמאל) פת גידעון השר המיפלגה. של

לתפקיד. נוספת פעם נבחר כץ, אברהם שמועמדו, שהתברר עד מאוד מתוח שהיה

 אורטמן־אל- חווה ■
 הקרוב מחזה כוכבת היא קיים
כ משחקת היא לליבה. מאוד
ב־ המוצג מכאן, לצאת מחזה

ה גיבורת באר־שבע. תיאטרון ^
 משוחררת, אסירה היא מחזה

 שגות־מאסר שמונה שריצתה
בת עוסק המחזה רצח. בעוון
חווה, של בעלה שיקומה. הליך
 נישאה שהיא אלקיים, סמי

 הוא אחדים, חודשים לפני לו
 מאסר-עולם עונש המרצה אסיר 1

רצח. בגין
מ אהרון עורך־הדין 9

ספ תוכנית־הרדיו אורח אפו,
 כקורא ידוע חברים, הס רים

בממו קורא הוא נלהב. ספרים
 לא — בשבוע ספרים שני צע
 באנגלית, גם אלא בעברית, רק

ב ואף בבולגרית בצרפתית,
 פאפו מספר בתוכנית לאדינו.

 חווה הוא שאיתם ספרים על
יל חוויות כמו אישיות, חוויות

 20 של רשימה הכין פאפו דות.
לשי צימצם שאותה ספרים,

 הוא מהתוכנית״ כמתחייב — שה
 של קולהאויז במיכאל סחר

 פון־ סון־קלייסט, היינייד
דג־ סלמה של ברלינג גוסטה

1 1 1 1 1 1 1 1 1* ^ שחצי הליברלית, המיפלגה חברת 1*
! * # 11 ו * י י השר לתפקיד מועמדותה את גה *

 לפני עצמה את להציג מקורית דרך מצאה המיפלגה, של השישי
שמח. מוצמד ביגדח דש כשעל לכינוס באח היא המרכז. חברי

 של והזהב הדבש ירח רן*,
 של המארה חצר שחר, דויד

 היוגוסלבי נובל פרם חתן
 המלח נתיב אגדריץ׳, איבו

 לשמי !וחץ ממי אלבר של
קסטלר. ארתור של התכלת
 מתפקיד שפוסר אחרי 9

 נתנאל ערך מזכיר־הכנסת,
 לעצמו. מסיבת־פרידה לודך

 רק מיכתב־תמיכה קיבל הוא
ברעם. עוזי - אחד מח״כ
 סגן- של מינוי בעיקבות 9

 יעקו־ שמואל מזכיר-הכנסת
 החל המזכיר, לתפקיד בסון
 בכירי-העוב- בין מטורף מירוץ

 שהתפנה. לתפקיד במישכן דים
 אשה, היא הטיבעית המועמדת

 ועדת- מזכירת מלכי, רחל
להת עליה הכנסת. של החוקה
 בתו דנה, אחרת, באשה חרות

מז שהיא אכירר, יוסף של
מת מולם ועדת-החינוך. כירת

ב המטפל לוי, אלי ייצבים
 לב, ודוד כוח־האדם ענייני
 ויושב- ועדת־הכלכלה מזכיר
בכנסת. ועד־העובדים ראש

 במיש- מוקדם דיון בעת ■
ב ישב כחיל, חסן של פטו

 כחיל, של הצעיר אחיו אולם
להח הירבו השניים חוסיין.

מרומ ומישפטים מבטים ליף

 אבן־ אריה השופט זים.
 אמר במתרחש, שהשגיח ארי,
 אתה גם ״האם :החפשי לאח
 דלת- דרך מכאן לצאת רוצה

 הזדרז כן, לא אם ז המעצרים
 האח הראשית.״ בדלת כעת וצא

ה את לעוזב מיהר הצעיר
לאחור. נוסף מבט בלי אולם

 מיפו המשטרתי המודיע 9
הו אשר משראווי, סלומון

 השופט לפני לדיון השבוע בא
 עצירים כי התלונן אבן־ארי,

 הוא לו. מתנכלים בכלא אחרים
 מים עליו שפך מישהו כי סיפר

 שישב הנאשמים, אחד חמים.
פרצו את עיווה באולם, לידו

 :רם בקול לשופט ואמר פו
 מים על מתלונן הוא ״אדוני,

 במיקלחת אפילו אצלי חמים,
מים-חמים.״ אין

 בזאיר מארחיו מדוע ■
 שמיר, יצחק שר־החוץ, של
ה עורך-הדין אוחו? אכלו לא

 יש כרדוגו אברהם ירושלמי
 שמיר ״כי :האחד הסברים. שני
או הם ״כי שני: זעיר.״ הוא

פטרוזיליה.״ הבים
בר דובי חרות איש 9

 נצחי. סטודנט רמש הוז; גמן
 אגד יושב־ראש שהיה הצעיר,

ויד בתל-אביב דת-הסטודנטים

 הסטודנטים התאחדות שב־ראש
אוני את עוזב אינו הארצית,
 רק הוא רמת-אביב. ברסיטת

 של בהיסטוריה שני תואר סיים
 ערב בלימודי והחל ישראל עם

 כבר לומד הוא עתה בפישפטים.
 בנוסף זאת, כל רביעית. שנה

ל המחלקה כמנכ״ל לעבודתו
 בגולה יהודית ותרבות חינוך

ש תפקיד הציונית, בהסתדרות
מ פחות קצת לפני נכנס אליו
ר שמיכאל אחרי שנה,  קליינ
 המאסטר עבודת לכנסת. נכנס

המע בנושא היתד, ברגמן של
 למיפלגה מחתרת מאירגון בר

הח תנועת הקמת — פוליטית
 הוא הדוקטורט עבודת את רות,

 עד התנועה על לכתוב מתכוון
הליכוד. להקמת

 התל-אביבי הפרקליט 9
 מנסיעת שחזר שטגגר, חיים
 טרוד מארצות־הברית, עסקים
 נמרצת בהכחשה אלה בימים

במכי אישית מעורבות כל של
 בישראל. סובארו מכוניות רת

הח של ממפיצי-המישנה אחד
 לחלר זהה שם בעל הוא ברה
 הוא הפרקליט. של לשמו טין

עצמ סוכנות אלה בימים פתח
 והחברה מכוניות, למכירת אית

 במודעות- אותו בירכה היפאנית
היומית. בעיתונות ענק
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