
מזרחי $ כרמל
עקב וזט־ון לציון יא׳*ון מיקבי י

למפגינים. קרמבו לבוץ. עשבי□
*

לאבינרי לבן למכבים. חנוביה לשיף. תרומה לאנשים
הנבונים!
777

הברנדי
הלאומי

שהוא
בינלאומי.

 ל־ שלד! יישאר שהוא מבטיח
!נצח.״

י ראש־הממשלה סגן 8' נ י  י
 ריכוז על ממונה ידין אל

 זו במיסגרת הרווחה. נושא
 מקיים מינויו, מאז החל,

הנוג המישרדים עם פגישות
 אנשי עם בישיבה בדבר. עים

 והעבידה־ הבריאות מישירדי
 את עישן י ידין, ישב ׳והרווחה

 אנשי לדיברי הקשיב מיקטרתו,
 פיו. את פצה ולא המישרדים

לו המישרדים נציגי כשסיימו

 בגין מנחם של סירובו ■
 גיורם עדיין לבריאותו לדאוג
 אומנם בגין למקורביו. דאגה

 ׳החיצונית, הופעתו על מקפיד
ה לכושרו לגמרי אדיש יאך

 בן־ לדויד בניגוד גופני.
ב עצמו את ש״ליקיח גוריון,
 ■מומחים עם התייעץ ידיים״,

 ביום קילומטרים ארבעה ׳והלך
 לעשות מוכן בגין אין ברגל,

 על לשמירה המינימום את אף
כושרו.
 בגין. ניצל אחד מסכנה 8
 הופיע :אחרים שבועות לפני
 יחיאל הנאמן, עוזרו אצל

 מדרום־ טיבעוני קדישאי,
 את לרפא שביקש אפריקה,

האכ על־ירי חולייו מכל בגין
 בין טיבעיים. בחומרים לתו

 מירקחת עימו הביא השאר
עש מעשרות בעצמו, שהכין

 יאת נתן קדישאי שונים. בים
 שהיא לגיסתו, לניסיון התבשיל

 טיל- היום ׳למחרת טייבעונ״ת.
 יאמרה בבהלה, הגיסה אליו פנה
 לבדן! זה את תיתן ״׳שלא לו:

הלילה.״ כל הקאתי
גאו ח״כ חזרה כאשר 8

הן לה שה שם מניו״יורק, כ
 הסר־ המישלחת במיטגרת תה

 לכנסת באה לאו״ם, למנטריות
 עוד לאולם־ר,מליאה. ׳ונבנסה

במ להתיישב ׳שהספיקה לפני
 קריאוית־ביניים קראה קומה׳
ש שחל, משה ח״כ לעבר
 הגיב דובךהנואימים. על עמד
̂כ ה מסיעת ברעם עוזי ח׳

 למה מבין אני ״עכשיו :מעיד
 כל־כך פה היה האחרון בזמן
״1 שקט
השר השבוע כשנכנס 81
ה למיזיניון הורביץ יגאל
העס אחד אליו ניגש כנסת,
 המערך ישל הצעירים קנים
כעת תפייס ״איך לו: ■ואמר

 ׳להפגנות תלך ז הפועלים את
י״ קרמבו להם ותחלק
 אליעזר שר־הבריאות י■

על וייתר לא עדיין שוסטק
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 את הסובייטי חמשורר כתב שעבר, בחודש במוסקבח, ״אוקראינה״
 בן־ (״יבי") יונה הישראלי למשורר סיפרו של הבאה ההקדשה

ביותר.״ לי הקרוב האדם כן ומשום הפרא, היקר, יבי ״אל :יהודה

 שר־לעינייני־ להיוית ׳שאיפתו
 ד״ר שיל מינויו למרות רווחה,

 זה. לתפקיד כ״ץ ישראל
 ״אני :׳שוסטק השבוע אמר
 :אחזיק הבאה שבשינה בטוח
קיב שד״ש זה הרווחה. בתיק

לא עדיין הזה, התיק את לה

 לכך ציפו דייברייהם, את מר
 יאמר ,סגן־ראש-ר,׳ממשלו־ שגם
 לידין היה ואכן, דיברו. את
 בדיחה סיפר הוא להגיד: מה
 ב־ מאוש&ז היותו ■תקופת על

״׳שא :ידין אמר ביודהחולים.
מחלקודהקבלה מנהל את לו

 הצליח כי להוכיח כנראה, עדה,
 :בהיפנוזה עיבריית ללמוד
 מבין לא אתה פעיל, ״ח״ב
 פעיל !״בכילכילה דבר שום

 ״ח״כ :הדוכן ימעל ■לו השיב
 שתתרום מציע ■אני פלאטיו,
שהד־ המיליונים את למדינה

 המלצרים עזבו. כבר האורחים שכל אחרי רב, באיחור והגיע לחתונה הוזמןויצמו עזו
 התיישב וייצמן עזר האולם. את לסדר והחלו מהשולחנות הצלחות את כבר הורידו

ן״ שמוק כמו לבד כאן יושב אני ״מה :רם בקול לעצמו ואמר קם מייד אך השולחנות, אחד ליד

שב זה איך בית-החיולים של
 יותר מתים הראשונה קומה

החמי בקומה מאשר אנשים
 אלה את המנהל: השיב שית.

 משאיר אני למות שהולכים
 שהם עד כי הראשונה, בקיומה
 מתים הם לחמישית מגיעים

 צחק, לא אייש אך ממילא.״
ה כשאחד הסתיימה והישיבה
 במיישרד־ הביכיירים פקידים

 הייתה ״זיו :מעיר הבריאות
 שבה ׳ביותר המבוזבזת הישיבה

 עובד שיאני מאז השתתפתי
במישרד־הברלאות.״

■ ה של מחלקת־החדשות |
הירושל בחאן ערכה טלוויזיה

 רבת־משתת־ מסיבת־פרידה מי
שי דן הפורש, למנהלה פים
 של במסיבות כרגיל לון.

 המפיק־במאי ■ניגן הטלוויזיה
 אישתו, באקוו־דיון. כירון דן

ל יישבה רז, שרי הקרייניית
״רא,ש (קופפרימן)דודו ידו.

 טלפרינטר המפעיל ״, העיר
 אל ניגש במ׳חלקת-החדשות,

 לי, ״תאמין לו: ואמר ׳שילון
 אבל אותנו. עוזב שאתה חפל
 את לראות מעדיף :אני מה,

 מניו־יורק משדר שילך הפרצוף
 יורם של הפרצוף א׳ת מאשר

רונן.״
 אכרהם המפד״ל, ח״כ 81

הדרך עם שלם ׳אינו מלמד,
 הקואליציה, רוב פועל שבה

 מצביע הרוב יבה. חבר שהוא
 של הצעה כיל בעד אוטומטית

 ״אני הקואליציה. מחברי אחד
 מלמד, ח״כ מתלוצץ בטוח,״
 ל־ דחופה הצעה אגיש ״שאם

 ביאת- בהקדמת לדון סדר־היום
 ברוב תזכה היא גם המשיח,
מוחלט.״

ב שנערך הדיון בעת 81
 בתוכנקתה יבסניסת שעבר שבוע

 הממשלה, ישל החדשה הכלכלית
 פלאטו־ שמואל ח״כ נאם

ה נאומו את רק לא שרון
 קרא גם אלא בכנסת, ראשון

 הראשונה קריאודהביניים את
 של ׳נאומו בעת זה היה שלו.
 פעיל פעיל. מאיר ׳שלי •ח״כ

 מיספר דק ׳להשמיע הספיק
 :אותו שיסע ופלאטו מישפטים,

שניר בעיבריית בקיריאת־ביניים

הת מהפיחות!״ כתוצאה ווחת
 בחי- שרייד יוסי ח״ב ערב

 :השניים בין ל׳ופי־יהדבירים
 איננו שרון ח״ב פעיל, ״ח״כ
 הוא לו. אומר שאתה מה מבין
!״בחצי-היפנחה עדיין

 נאומו, את שנשא לפני 8!
 באותיות עיברית כיתוב שהייה

 פלאטו־׳שרון הסתגר לטעיות,
 בקול הנאום את וקריא בחדריו

 ואנה. אגד, פוסע כשהוא ירם,
 מזכירתו את מהחדר סילק הוא

 פשו־ אותה !והעמיד הפרטית
 שתדאג כדי הדלת, ליד ימרת

 שהוא בשעה ייכינם לא שאיש
הזרות. עודד

 שרי של לישכתו מנהלת ■1
 ״ שמואל החדש, המישפטים

 כה עד שהיתה מי תימיר,
נו הנאמנה, האישית מזכירתו

 חופ- את בילתה חפץ, רית
ב באירופה, ישלה שת־יהקיץ

 ועדת־הכלכלה מזכירת חברת
 חרשו השיתיים קליין. סמדר

כשחז בטום־טום. ׳אירופה את
ל החליטה ארצד״ ׳גורית רה

באוני ׳וללמוד תמיר יאת עזוב
 הפציר תמיר תל־אביב. ברסיטת

 היא אך עי׳מו, להישאר בה
ה ללימודים. לחזור התעקשה

 :הכנסת במיזנון סיפרה שבוע
 כשר נכנס היה לא ׳תמיר ,.אם

לאוני הולכת הייתי לממשלה,
 ז כשיר־ שלו המינוי ברסיטה.

 דעת־. א׳ת שינה המישפטים
איתו.״ להשאר החלטתי

 על הפירסום בעיקבות 8!
 איל- של הנמוכה משכורתו
 בהעולם יטיף חיים המלונות

 כותרת עלי למערכת הגיע הזה,
 תיושב מאזרח מיסתיב בטלוויזיה

 לירה שיל מטבע ובו רמת־בן,
 תירם האזרח :אחת. ישראלית

 ) חיים למען לקרן הלירה את
 במדינה אזרח שכל הציע שיף,
 אחת, לירד, בעיקבות״ו ישלח

תש בעיית את לפתור על־מנת
 הימלונאי של דמי־המזחגות לום

עתיר־הנבסים.
קבו של החדש למנהלה 8!
 תיל- הפועל של הכדורסל צת

 פינחס (מיל.) ׳תת-אלדף אביב,
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