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להסתדרות בבחירות רשימה מגישה
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ם אנו — מתן זקוקי הרשימה להגשת לחתי
בקלפי כמשקיף לן זקוקים אנו —
 — יותר וחשוב טלפונית בכתב, בהקדם: אלינו פנה אנא,
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 היכן לנו אמור או הרשימה הגשת טופס על לחתום בוא
להחתימך. לגשת אפשר
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אנשים
 הנשיקות

דיין של
 מפה מלא היה ביפו נייאם עוסאר מועדון

 הקהל^נע בערב. 10.30 היתר, השעה לפה.
 יפה לזמרת חיכו כולם במושבים. בעצבנות
 במועדון הטלפון צילצל פתאום ירקוני.

 : אמר דוב בשדה הקבלה פקיד של וקולו
לבו יפה, המטוס.״ הגיע הרגע כאן. ״היא

ה מן ירדה מאובקת, וחולצה בג׳ינס שה
 במועדון הופיעה שעה רבע כעבור מטוס.

 בביתה המיטה על נפלה בלילה ובאחת —
ה יום של הערב בשעות כוחות. באפיסת

 יפה, ירקוני. בבית הטלפון צילצל מחרת
 'הקו על ארוחת־ערב. אכלו והילדים בעלה

 בהתרגשות: ליפה שסיפר צעיר חייל היה
 אתמול בו ששרת המוצב את זוכרת ״את

מ חתיכה לך שנתנו החיילים ואת בתעלה,
ש אחרי שעה אז שבאת? לפני שנפל פגז

 המילים מרומם,״ במצב־רוח והיינו נסעת
ה המשיך ״נו?״ שאלה, יפה קצת. נקטעו
ה אותנו תקפו שעזבת אחרי ״שעה חייל:

 היתד, מה בעיתונים קראת בבזוקות. מצרים
 הדתיות למפלגות יש האם # התוצאה...״

 התברר השבוע ממשלת־ישראל? על השפעה
האמרי בטלוויזיה בראיון שכן. נוספת פעם

 גולדה ראש־ך־,ממשלה נשאלה קאית
 היה שאלוהים חושבת את ״האם מאיר:

 ששת־הימים?״ במלחמת ישראל של לצידה
 ראש־הממש־ השיבה לא,״ לומר מעזה ״אינני

 קואליציה בראש עומדת שאני ״מכיוון לה,
 שותפות הדתיות המפלגות שגם ממשלתית

• לה.״ ל שנערכה קבלת־הפנים במסיבת י
 שר־הביטחון לו הגיש קניג, פייר גנרל

 3000 בני עתיקים כלי־נשק שי: דיין משה
 את לברך בגין מנחם השר כשקם שנה.

עבו״ מתנה לו שאין על־כך התנצל האורח,

 המתרחצים הספיקו ההליקופטר, שהתרומם
 אזרחיים בגדים לבוש שהיה בטייס, להבחין

הופ מכן לאחר שעה כרבע הוד. האלוף —
 צהלה. של השחייה בריכת מתרחצי גם תעו
ר ירד וממנו הליקופטר, אותו נחת שם גם
 למים הפעם שקפץ הוד, מוטי האלוף כן,

 השבוע ־בקעו עליזים צלילים • בעצמו.
 אב־ רמת־גן, עיריית ראש של ביתו מגן

 מסיבה החגיגי: המאורע קריניצי. רהם
 בתי־הספר לבוגרי ורעייתו ראש־העיר שערכו

 קרי- גיוסם. לפני העומדים בעיר, התיכוניים
 של אימוצן אופנת את לראשונה שיצר ניצי,

 כאשר בישראל, ערים על־ידי צה״ל יחידות
 רמת־ של לחיקה הצנחנים יחידת את אימץ

 אנושית־ציבורית באופנה הראשון גם היה גן,
ה למחזורי פרידה מסיבות עריכת חשובה:

 רמטכ״ל,״ יהיה מכם ״אחד לצה״ל. מתגייסים
 סגנו, ואילו עירו. לצעירי קריניצי הבטיח
 קצרה בברכה הסתפק מלמדוביץ׳, דויד

 בשלום וחיזרו — בשלום ״צאו וקולעת:
 פגרת התקרב עם • ולרמת־גן.״ להוריכם
ה של הסיום מסיבות מתחילות הכנסת,
 כלל, בדרך ביותר, השמחה המסיבה מושב•

הוז זו למסיבה הכנסת. צעירי של זו היא
מי שר־החוץ, לישכת מנהל גם השנה מן

 כי לו הסבירו המזמינים לפיתת. כה
 מיכה: שאל אשתו. את גם להביא יכול הוא

קוקטייל?״ למסיבת סנדוויץ׳ מביאים ״ממתי

 אז ״כבר
 עלינו עשית
כטף״

 צווי שיוצאו האפשרות על בכנסת כשדובר
סדרני ותיק העיר המהנדסים, נגד ריתוק

מהמתגייסים נפרד קריניצי
אנושית־ציבורית אופנה

 אמר כאלה,״ מתנות אין שלי .הסיבה רו.
 — העתיקה לעיר בא שכשאני ״היא בגין,

 בשביל כסף לאסוף # לכותל.״ ישר הולך אני
 בצהלה. גם באופנה. עתה זה הפאנטום מטוסי
 השכונה של השחייה בבריכת נערך השבוע

מנ לפאנטונזים. קודש היו שהכנסותיו ערב
 שאר שבין כאוור, מאני היה הערב חה

 מהנוכחים, כסף להוציא שנועדו תעלוליו,
 הבריכה למלכת זכויות־נשיקה למכור הציע

 הרבה היו להצעה ערב. באותו שנבחרה
 למים. קופצים מאשר יותר הרבה קופצים,

 הן גם שכן התרגזו, שבחבורה הנשים אבל
 לאורח המנחה כן אם ניגש להתנשק. רצו

 למכור לו גם והציע דיין, משה הכבוד,
 נעץ השר הפאנטונדם. בשביל זכויות־נשיקה

 הנשיקות את ״אני ואמר: ערמומית עין בו
לבד.״ בוחר שלי

סנדוויץ'
קוקטייל במטיבת

 בדרכים העומס לבעיית פאנטסטי פיתרון
(מו מרדכי אלוף חיל־ו־,אווירי, מפקד גילה
 מלון של השחייה בריכת מתרחצי הוד. טי)

 הליקופטר למראה השבוע הופתעו קיסריה
מ הסמוך. מישטח־הדשא על שנחת אזרחי

ש אנשים, קבוצת ירדה ההליקופטר תוך
לפני לבריכה. וקפצו בגדיהם את הסירו

מו ״המהנדסים :ציגלר יצחק הכנסת,
או שישלחו בתנאי ריתוק צווי לקבל כנים
 לכבוד • ישראל.״ דואר באמצעות תם

 כשן, יגאל הזמר־החייל זכה בלתי־רגיל
תר בתום חיילים, בפני הופעה בעת כאשר,

 הטכס שמארגני התגלה גדול, צבאי גיל
 את מחברים אליו העמוד את להביא שכחו

 עלה כר־לב חיים הרמטכ״ל המיקרופון.
 כל משך במיקרופון והחזיק — לבמה מייד

 ימים חמישה במשך • הזמר. של הופעתו
 במוצבי סאן ארים הזמר סייר השבוע

 השיר־ גייסות כאורח בתעלת־סואץ, צר,״ל
 ולציוד קרועים כשבגדיו משם חזר הוא יון.

 של בשווי נזק נגרם שלו היקר החשמלי
 שאחראים הם המצרים לא אולם ל״י. 5000
קיב הם צה״ל. חיילי דווקא אלא הזה, לנזק

 היה כאילו כזו, בהתלהבות אריס את לו
בג את קרעו הם לפחות- החיפושיות להקת

 למזכרת, מחולצותיו כפתורים תלשו דיו,
 כלי- את הפכו להקתו על ובהסתערותם

ה נוכח הקצינים, אחד הגיב שלו. הנגינה
 קדימה עכשיו ילך סאן ארים ״אם התלהבות:

 # אחריו!״ יסתערו החיילים כל למצרים,
 בוועד במיוחד צידד לא שבכתבותיו למרות

כש הרי אשדוד, נמל פועלי של התיפעול
 של ההסתדרות לענייני הכתב השבוע פגש

 פועלי מנהיג את מרגלית, דן הארץ,
לו העניק הוא פרץ, יהושע אשדוד, נמל


