
לאסי בא הוא כי שחשב ברעם,
 ידע לא רוגעת, מיפלגתית פה
 שלא על זועמים המתכנסים כי

 ה־ במוסדות נאות ייצוג קיבלו
לד המזכ״ל כשניגש מיפלגה.

כרזה פניו מול מני שלף לת,

 הסכמים — ברעם ״עוזי גדולה:
התאו הנבוך ברעם לכבד!״ יש

 ואמה דקות, כמה אחרי רק שש
 צעירי של הפגנה שזו ״חשבתי
הרוטציה!״ בעניין הליכוד,

■■ בדק רסנה

ת1םרכ רמיקיס? ר
ת • אי ג תו עי ה ה מ ל ל ת גו  י

ס המלחין אל טילפנה קי  מי
ס קי א ר ו ד או שה תי ל וביק

מי המלחין עימו. שוחח  היו
ם. ל הסכי פה מו סי תה הו הי  ש
שת א מבק מה להבי ד. עי די  י
ם המלחין סכי כן. גם ה ל

דה בשעה עו  יגול הגיעה הי
ת שבו אך צעיר• גבר בלוויי  י
ס, עם השגיים ראקי דו או  תי

ח כאשר  צלם- לעברם הגי
והנ מראש, שהוכן עיתונות,

ת ציח הפגישה. א
 לשומר־ מוזר נראה הדבר

ס, של ראשו ראקי דו או  תי
מעון,  בעל-נסיון, ישראלי שי

מקו בחברת־שמירה העובד
ת. ה מי ה הי מ ד א לו נ  שהו
ת מכיר ת. עם שבא הצעיר, א אי תונ א העי ת לברר ניגש הו  א

אז זהותו, י שזהו הסתבר ו ד ו ב, א די ה מי א ר שהי  האסי
טחוני די הבי הו ה, ביותר המפורסם הי  שביקר אחרי במדינ
שק. בדמ

שהו כי סבר השומר מין מי ט ת ה ד ס מלכו קי רא דו או תי  ל
ם, די התמי ש כ ת להכפי ת ולהגביר שמו א  מסע״ההסתה א

ס נגדו. קי א ר דו או ק תי ת הפסי שת ולפי הפגישה, א  דרי
ה. פורסמה לא מארחיו ה ״זה התמונ ת להחריף יכול הי  א
ה ת ס ה ת ולסכן נגדו ה ד טען חייו,״ א ח דיו, א די  שליווה מי

תו בישראל. ביקורו במהלך או

שימעון(עומד)
די למה ב או אדי

 כי לגלות באחרונה רק הופתעה
 אברהם בדרה מוזכרת היא

ת  במיוחד, לא־מחמיא באורח א
 עדות, לתת כלל שהוזמנה מבלי
 מסביבה. שהתחולל מה בכל קצה

 כמה מזה העוזרת בן־שטרית,
 סויסה, ורפי לאלים שבועות
 לטובת הארץ את לעזוב החליטה
זמן. לכמה ברור לא איטליה.

הע מזכ״ל ברעם, עוזי ■
הש כשבא נבהל. ממש בודה,

 לכינוס תל״אביבי, למלון בוע
 אחד — עתיד יש תנועת של

חי — העבודה מיפלגת מחוגי
 פאר, ומני יוסי האחים לו כו

הבניין. בפתח החוג, אנשי

ם, עם ה סומסו ם עם (שזיפים טנזי מוקי ם צימוקים, עם אורז ובצל), צי ם, סלטי  מארוקאיי
ם. בורקאס, קי ש, המצרי השגריר היו אורחי־הכבוד מתו מד המואמן־מחד ח  בסיוני, מו

שתו א סרוסי, רוז הטובה, וחברתה נגואה א שתו שהי  של וקרובת־מישפחר מיליונר של א
ם ה בעלה גאון. ניסי תה הי ם. שעה או ת(למעלה רות בסדו טרי אה משמאל) שי ח בהתלה מ

ת ■ אבנרי רחל צילמה: שלו!" הגרופי אני מוכרחה. ״אני וחייכה: בעלה, ששר לשירים כף בו

 אבן אבא חברי־הכנסת ■
 בשליחות היו כהן וגאולה

 היתר, בין ביפאן. פרלמנטרית
 המא־ כת אצל השניים התארחו

 חב־ לישראל. הידידותית קויה,
 בשירים זמנם את הנעימו רי-הכח

בירו כמובן, וסיימו, חסידיים,
זהב. של שלים
 גד השר בין המשותף מה ■

 שר, יואל הבדרן יעקובי,
 והכדורגלן תבורי שימי הזמר

ואח אלה כל שפיגל? גיורא
 אובר* יורם את לברך באו רים

 חב־ של החזק" ״האיש קוביץ,
 כיושב־ שהתמנה רת־החשמל,

החגיגה איגוד־הכדורסל. ראש

 בנשיקה זכתה שירי״אהבה, ספר שפירטמהמור אווה
ק מפי צי אחרונות, ידיעות צלם נופך־מוזס, אי

א אורה״עתריה הצהרון. מבעלי גם שהוא תו מגיהה הי  העיתון. באו
■ טל צבי צילם: שבא. ושלמה גוברין נורית קריץ, ראובן למטה:

 ונערכה עבורו, הפתעה היתה
בהולון. מוארת בריכה סביב

ש בן־שטרית, מרים ■

 רצו פשוט והגברות במקום,
בטיפ. אותו לפנק

 נגרמה קלה אי־נעימות ■
 קולם אלי לחבר־הכנסת השבוע
 שקם קולס, בבית־קפה. שהסב

 מכשיר לעבר ללכת והתחיל
 שתי ליד נעצר במקום, הטלפון
לו שהושיטו כבודות, גברות

 והביט הופתע הוא סכומי־כסף.
 הסתבר? מה במבוכה. סביבו
 שחורים מכנסיים — לבושו

 להפליא הלם — לבנה וחולצה
המלצרים של תלבושתם את

ם ולמחרת ממארוקו, חזרשיטרית מאיו בה רותי, אשתו, לו ערכה היו  מסי
ס״הולדתו לכבוד די שיטרית התכופף הערב בסוף .39ה- יו  כ

תיז הנר על כשנשף אך יום־ההולדת, לעוגת מעל נר לכבות ת עצמו, ועל סביבו, ה  הדונג א
ה חוץ הנר(למעלה). של הלוהט ה זה מז  עצמו שיטרית כאשר בציבור, שירה של נעים ערב הי

ה הארוחה הערב. בקולו שירי-מולדת שר ת ת, הי בשר־הודו בשר״צלי, לשון, כמובן: מיזרחי
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