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החדשה. לשנה ״מנדי׳ס״ ברכת את בדיזנגוף שהעביר לעגלה, רתום סוס על הועלתה ,1971 תחילת את

ל המשמש חומר על מכס את
 לעומתו קרא סיגרים. ייצור
 ,אז סורקים: מרדכי ח״כ
 סיגרים?״ יותר נעשן לא מה,

 הפרטיים שבחייו עופר, השיב
 !נעשן !״נעשן אגד: איש הוא
ברד מייד יותר." נשלם אבל

ש ואחרי הנואמים, מדוכן תו
 ההעלאה, בעד הצביע סורקים

הע מכיסו, סיגר עופר שלף
 בשביע לטורקים, במתנה ניקו
 יותר כזאת מחווה תעלה הבא

שאוש להעלאה הודות ביוקר,
רה.

 ח״כ של שנייה הצעה ■
 המכס את להוריד היתד, עופר

 גם בגדי־ים. של הזיות על
אוטו בהרמת־יד הועברה היא

סיו לה היתד, כי אם מטית,
 הסיגרים. של מזו שונה מת
 המערך ח״כ ניגשה עופר אל

 ״אם בדרישה: פירני עדה
 לי — סיגר נתת לסורקיס

במתנה.״ חזייה לתת צריך היית

■ של אגו״י ח״כ כשנשאל ;
ה יפתרו איך לורינץ מה

 אמר: ישראל, עם של בעיות
 בדרך או טבעית, בדרך ״או

הטב־ הדרך מהי לא־טבעית.״

ו השמועות את הכחישה לדה
 לי שיש רואה ״אני הוסיפה:

מק פוליטיקאים עם עסק פה
צועיים.״

 לשר־וזדואר
טלפון אין
 החופשי המרכז ח״כ ■

 הצעת הגיש תמיר שמואל
 הארץ הממשלה. נגד אי־אמון
 :בכותרת הידיעה את הכתיר

ה את גנב החופשי ״המרכז
 תמיר כשנוכח אולם הצגה."

ב תצביע סיעתו רק כי לדעת
 לה, שנקבע במועד ההצעה עד

התלו מסדר־היום. אותה הסיר
 הכנסת: במיזנון הכתבים צצו

 גנבו הגונים? אנשים זה ״מה
אותה.״ והחזירו — ההצגה את

העי שאלו יום באותו ■
ה סיעות יו״ר את תונאים

ה מע״י ח״ב קואליציה, ש  מ
ם, ע ר  לתת מוכן הוא אם כ

 השיב להימנע. המפד״ל לאנשי
 ״א הישירה: בשפתו ברעם,
להם!״ אתן אני קראנק

■ מה ח״כים שלושה |
■  שנה היתד, 1970 שנת ;
 הישראלית. לפוליטיקה גרועה
ל הלכו זו חסרת־מזל בשנה

 שכיהנו אישים תשעה עולמם
 יש שבהן השנים 22 במשך
 הבית. כחברי בישראל, כנסת

אי ארץ־ישראל פועלי מפלגת
 יע■ נהלל מושב חבר את בדה
ה חבר ,82,־ד בן אורי קם

 אריה את השנייה, כנסת
 ואת מאפיקים, 64ד,־ בן כהיר

 לשעבר והתרבות החינוך שר
 (אהרונו־ ארן (זיאמה) ולמן
 הפועלים מפלגת .71;■ו בן ביץ)

 שר־ את שיכלה המאוחדת
 ברזילי ישראל הבריאות

 57 בגיל שנפטר (אייזנברג)
מ השמאלני האידיאולוג ואת

 פרי אליעזר מרחביה קיבוץ
הסת .68 בגיל שנפטר (וילדר)

 איבדה המזרחי הפועל דרות
קל משה הוותיק העסקן את

ת, הנהלת חבר מר, ש משכנו
 שר־הפנים ואת 69 בגיל נפטר

 הממשלה, של הכמעט־קבוע
שנפ שפירא, חיים משה

 של הקבוע מנופה .68 בגיל טר
 אריה נעלם החרות תנועת

ש (זוברובסקי), בךאליעזר
 סגן האחרונות בשנותיו היה
.57 בגיל ושנפטר הכנסת יו״ר

 איבדה הפרוגוסיבית המפלגה
 (הרברט) ישעיהו הד״ר את

לאו בנק הנהלת יו״ר פרדר,
 יצחק .69 בגיל שנפטר מי

 חבר־ היה לא גרינכוים
 מעצבי בין היה אבל כנסת,

ה שר־הפנים המדינה־בדרך,
 דרכו בראשית שהיה ראשון

ב יצא הכלליים, הציונים חבר
ל בבחירות עצמאית רשימה
ה (הכנסת המכוננת אסיפה

 חרוץ, כשלון נכשל ראשונה),
(פע מפ״ם של מועמדה היה

 המדינה, נשיא לכהונת מיים)
 קבוע טור בעל היה נכשל,

 ו־ (מבחינתי) למרחב ביומונים
 לנקודה), (מסביב על־המשמר

 לקיבוץ ימיו באחרית הצטרף
 בשיבה נפסר ושם גן־שמואל

.91 בגיל טובה

 מימ,ץהמ שלושת
בן־אהרון של

 של הכספים ועדת כחבר !■
 ח״כ של בחלקו נופל הכנסת,
 להגיש עופר מרדכי המערך
 בשיעורי לשינויים רבות הצעות

ה שונים. מוצרים על מכס
העל- היתר, בין הציע, שבוע
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דגן. דני האמרגן :משמאל רוט. ג׳ייל האנגליה ת והתייר סטולוביצקי מייק הציבור יחטי איש חפר,

 השבוע השתתף רניון, דמון של הגברים״ ״עיר במחזה עתה המשחקמוחם!■לברמן
 למרות כשעה. ונמשכה ב״מנדי׳ט״ שנערכה סופגניות אכילת בתחרות

 סופגניות. 17 באוכלו השלישי במקום רק מנחם זכה (משמאלו), גולן אבירמה השחקנית של עזרתה
 סופגניות. חמש אחרי התחרות מן נשרה משמאל) (בתמונה שטרן שצלילה בכך התנחם מנחם אבל

סופגניות. 19 עם קשת, ששי תפס השני המקום ואת סופגניות, 23 אכל וייס, ראובן בתחרות, הזוכה

 ויפתור המשיח ״שיבוא עית?
 הדרך מהי הבעיות.״ כל את

 זד, את ״שנעשה הלא־טבעית?
בעצמנו.״

 ויקטור שר־הבריאות ■
אי שמח ״הייתי :שמטוב

 הטירור את לבלום הצלחנו לו
מצ שאנו כשם עזה ברצועת

 החולירע את לבלום ליחים
שם.״

 מזכ״ל השבוע כשהופיע ■
 כךאהרון יצחק ההסתדרות

ה המשמרת בפני ברל בבית
 אמר: הסטודנטים, של צעירה

ה של הצעירה המשמרת ״את
 שלושה מייחדים סטודנטים

 מ״מים, איזה כשנשאל מ״מים.״
מש מחפשים ״משמרות השיב:
רות.״

 ראש־ כשהופיעה ואילו ■
ב מאיר גולדה הממשלה

 ברל, בבית הסטודנטים פני
 ׳יוסי מפ״ם דובר אותה שאל

ש נכון ״האם :כן־כסט
ו נסיגה, לפני בחירות יהיו
 מכחישה לא מדוע לא, אם

ש הידעות את ראש־ד,ממשלה
גד בעיתונות?״ כך על הופיעו

מה שיימנעו הודיעו מסד״ל
ד יארינג: שיחות על צבעה כ  ז
 בן- ישראל המר, לון

 מייד לוי. ודניאל מאיר
 לפי כולל, שם להם הדביקו

 שמותיהם: של ראשי־התיבות
השת לוי דניאל אולם ״הבל״.

 קי- לישיבה, כלל בא לא מט,
השם. את לקל

ב המשעשע המעשה !■
 ב־ לתשומת־לב. זכה לא יותר

ישי אותר, של רשימת־ר,נואמים
 של דוברים שני הופיעו בה

ה בן־מאיר ישראל המפד״ל:
 יארינג, לשיחות לשיבה מתנגד

 חצי שהיה רפאל, ויצחק
 היה אחד לכל נגד. חצי בעד.
 בן־ אבל לדיבור. שעה רבע

 דיבר לאקסטאזה, נכנס מאיר
 בסוגייה אלוהים הוראות על

ה חצי כל את גמר הנדונה,
 הסיעה. לרשות שעמדה שעה
ו גובר בזעם הקשיב רפאל
ה ימן ויצא קם ולבסוף בולט,
כלל. לדבר לו ניתן לא אולם.

■  לעורו־ התברר השבוע (
 יש כי לויט ישעיהו הדין

מ חוץ נוסף אדם עוד לפחות

1740 הזח העולסס!


