
 האישי הלקח יהיה ״מה ■
 לא המערך הפעם גם אם שלך,
 הממשלה את ירכיב ולא ינצח

 איתן המראיין שאל הבאה?״
 אבא העבודה ח"כ את דנציג
 לפסיכיאטר," אלך ״אני אבן.
בחיוך. אבן השיב
 שר־החוץ לכתר הטוען ■

 שנערך הראיונות לערב הגיע
שבת בליל בתל־אביב במלון

ראש של מביתו הישר ^■האחרונה
די ירושלים, עיריית י  קולי!. ט

 סוד, אשתו עם הופיע אבן
 מסיור שבה הבוקר שבאותו
 הליגה כיושבת־ראש בגרמניה

 על רק בסרטן. למילחמה
לוותר, נאלץ הוא האחרונה המנה

הראיו־ לבימת בזמן להגיע כדי
נות.
 ליבני ליצחק העניק אבן ■

הדיפ החדש מסיפרו עותק
 אגב לו וסיפר החדשה לומטיה

שנה, חצי לחכות נוהג שהוא כך,
 אותו שמכיר שמחבר־ספר עד

 רק חינם. עותק לו יעניק
 מקבל אינו הוא אם אחרי־כן,

 בכספו. ספר רוכש הוא כזה, אחד
 אבן של בפרק עניין גילה ליבני

 פוליטיקה בין בקשר העוסק
 ליבני היה כאשר ותיקשורת.

 הופעלו רשות־השידור, מנכ״ל
 למנוע כדי רבים לחצים עליו

 מסויימות, ידיעות פירסום
 דיפלומטיים שמהלכים בטענה
 נתונים הם כאשר נפגעים

 לכלי־התיק־ מתמרת בחשיפה
שורת.

 אם אבן, את שאל ליבני ■
 בתיק־החוץ רואה עדיין הוא

 ענה יעבור. ובל ייהרג של עניין
ומי ייהרג מי היא ״השאלה אבן:

יעבור.״ ^

 סגן לוי, זיויד אוכל כאשר ■
 ושר־הבינוי־וה־ ראש־הממשלה

 זיבוטינסקי, בית במיזנון שיכון
 אבל דופן. יוצא אירוע זה אין

 שם, התיישב כשהוא השבוע,
 מעליו, בצחוק. הנוכחים פרצו

 כרזה תלוייה היתה הקיר, על
 נאמר יוסי. המיזנונאי שתלה

 אוכלים הליברלים גם ״היום בה:
מרוקאי.״ דג

 מיהרו זריזים עיתונאים ■
 שבבית־ציוני־ שבשעה לספר

 הישיבה התקיימה אמריקה
 המיפלגה מרכז של המכרעת

 רוכשי עשרות נאלצו הליברלית,
 לשוב למקום, שבאו כרטיסים,

כר רכשו הם עיקבותיהם. על
 ביידיש להצגה מראש טיסים
ש בביצוע מסתובב, הגלגל
 מכיוון אבל השמוליקים, לושת

 נאמר, כך תפוס, היה שהאולם
 היא האמת ההצגה. נדחתה

 אבל בגלל נדחתה שההצגה
 השמוליקים, אחד אצל מישפחתי
חו בתוך רודנסקי. שמואל

 שניים זה אחר בזה מתו דש
 לפני שבוע מת הראשון מאחיו.
 רודנסקי אך המחזה, בכורת

 שנקבע במועד להופיע התעקש
 לדחות ביקש הוא הפעם לבכורה.

 כדי ימים, לשלושה ההצגה את
מישפחתו. עם להתייחד

 יעקובי, גד העבודה ח״כ ■
 כמועמד ושוב שוב מוזכר ששמו

 אם שר־האוצר, לתפקיד המערך
 את ירכיב פרם שימעון
 יהיה מה נשאל הבאה, הממשלה

 כשר־ שיעשה הראשון הדבר
 לזכר דום דקה ״אעמוד האוצר.
 נשאל הוא יעקובי. אמר עצמי,״

 עוד ״אעמוד אחרי־כן. יעשה מה
השיב. רקה,״

 יזהו שלא כדי פניה את מסתירהלוי־בוכמו גילה
לוי״ רגלה. את ששברה כמי אותה,

 חברתו לוי, מגובסת. רגלה ועתה במדרגות ביורדה נפלה בונמן
 את מחלקת בוכמן, יוסף(״יוסלה") היהודי״גרמני היהלומן של לחיים

יוקרתי. במועדון צולמה היא והשבוע ואירופה, ישראל בין זמנה

 פסיכיאטרי לטיפול אבן אבא יזדקק מדוע
כשר־האוצר ייבחר אם יעקובי גד יעשה ומה
 כהן, גאולה התחיה, ח״כ ■

 של הקלעים מאחרי על סיפרה
רפ של צומת עם המשא־ומתן

 היה ״הוא איתן. (״רפול") אל
 ברשימה הרביעי למקום מסכים

 ״אך כהן, הסבירה המאוחדת,״
השני, המקום לו שהוצע אחרי

 אנשי יושבים הארץ בצפון ■
 דובר מיזוודות. על התיקשורת

 גזית, יונה בפיקוד״צפון, צה״ל
 גדול עיתונאים מסמינר שב

 כמה ואילו בשווייץ שנערך
 יוצאים עימו שנמצאים מאלה
הארץ כתב לאירופה. עתה

 באו משקיפים שלושה ■
 במו־עיניהם לראות כרי מחו״ל
 בבג״ץ, הדיון מתקיים כיצד

 אל־עזיז עבד של בעתירתו
 שאלוף שאהין, עלי״) (״אבו

 צו־ נגרו הוציא פיקוד־הררום
לעורכת־הריו מהארץ. גירוש

 את שימנע בהסדר שדנה האחרונה, לישיבה איחר הליברלים מרכז חבראלבין מיכאל
היהודי״ המיליארדר של בארץ ונציגו איש־העסקים אלבין, הליכוד. פירוק

 אמריקה, ציוני בבית הישיבה התקיימה שבו השניה, בקומה לאולם לעלות ביקש אייזנברג, שאול יפאני
 שהמזכירות מכיוון בלעדיו. לעלות לו איפשרו ולא חבר-מרכז, של כרטיס שיראה ממנו דרשו השומרים

 קראו הנעול, האולם שלפני בפואייה וישבו השניה לקומה הן אף עלו המדרגות, לרגלי בכניסה, שישבו
(למטה). עלה ביד הכרטיס עם אז, רק כרטיס. לאלבין נתנה ירדה, זו מהן(למעלה). לאחת השומרים

 לסרב,״ סיבה כל ראה לא הוא
 לניהול רומזת כשהיא אמרה

 שנעשה המשא־ומתן של הכושל
 היא נאמן. יובל השר על־ידי
 צומ״ת. נגד לא שהיא טענה
 כמו שיהיו רציתי הכל ״בסר

רעיו תנועה — עכשיו שלום
נית.״
 חבר תיאר בשבתרבות ■

 הליברלית, המיפלגה מרכז
 התנהגות את פלומין, יחזקאל

 מיפלגתו כלפי החרות תנועת
 מהקהל מישהו ברוטלי״. כ״אונס

 ״דפיקה היתה זו שמכסימום ענה
 התנחם פלומין המישפחה.״ בתוך
 נישואין. ולא אירוסין אלה שהיו
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 הוד־ מנחם בצפון, וחדשות
 וייס שימעון דבר, כתב ביץ,
 יוצאים הבט חיים הרדיו, וכתב

 עמיתיהם שלושה לאירופה.
 רהט מנחם בארץ: נשארים

 מעל צור יהודה ממעריב,
 המאירי ויחזקאל המשמר
ב שנפל אחרונות מידיעות

למישכב. אחרונה

 שנגמל נרקומן אייל, ■
 שני, מבט בתוכנית ושכיכב

 במשך ברדיו. למחרת רואיין
 הצעיר המתין ארוכות שעות

 עד בתל־אביב, הרדיו במיזנון
לא הצליחו התוכנית שמפיקי

 מגוריו למקום להחזרתו כסף סוף
ברמת־הגולן.

לפרו מנורווגיה, לובנר הלגה
 דה גיראר למישפטים פסור

 מאוניברסיטת לה־פראדל,
הג ולמישפטן בצרפת, נאנטר

ה מהאיגוד שוורצשילד, רי
 לא האזרח, לחירויות אמריקאי

 צבא אנשי שאהין. עם לדבר ניתן
 את הקיפו באולם, שנכחו במדים

 יופר שלא והקפידו אבו־עלי
״למ עליו האוסר הצו־המינהלי

ריעות״. או ידיעות סור
 בכנסת, ר״ץ סיעת מזכירת ■

 השבוע סיפרה רפאלי מיכל
 שלה שבתנועה הכנסת, במיזנון
ההו ה״מקומות על הוא המאבק

 להסביר כשהתבקשה מאניים״.
המכוב המקומות ״אלה אמרה:
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