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בימלאומי.

 1ה־ בזקאסה הקיסר של אחיו הפך גזרודיש
לטרון בקרב השתתף שהוא טוען וידי!

 ראש־ סגן של תגובתו 9!
 על ידין, ייגאל הממשלה,

 האלוף של המפורסם הראיון
 (״גורודיש״) שמואל (מיל.)
 שלא נכון ״לא היתה: גונן

 למשל, הייתי, בקרב. הייתי
 של לגופו בלטרון.״ בקרב
 ורומז להגיב, ידין מסרב עניין

שה ״ייתכן הבא: צעדו על
 סוב־יודיצה, בכלל הוא עניין
 לסקוג וחיים שאני משום
לדין.״ גורודיש את נתבע

 על לסקוב של תגובתו 9!
 אותו שכינה גורודיש, דיברי

ב — ״הפוסל :היתד. אידיוט,
פוסל.״ מומו

 שחזר גורודיש, אגב, 9!
 ה- מהקיסרות ימים כמה לפני

 כיום נחשב מרכז־אפריקאית,
 גוקאסה הקיסר של לאחיו

 והאפרי- הישראלי הראשון.
 מקומי בטכס אחים הפכו קאי

המיו שני אוכלים ,שבו מיוחד
ה מאותם אחים להיות עדים
כלים.
 ביותר הנפוצה הבדיחה 9!

 מיל- צפוייה כי אמרה השבוע
 נסיעתו ביגלל מיידית, חמה
ר שר-הביטחץ של צ״ עז  ויי
 ״את מחנה־דויד. למיפגש מן

 רק ידין. ייגאל ימלא מקומו
 את גורודיש האשים עכשיו

 השתתף לא מעולם כי ידין,
סוף־סוף לידין יש עתה בקרב.

 ביגלל בדיוק כי לאגמון וסיפרה
 בזמנו הציעו הנימוקים אותם

 בגין מנחם לראש־הממשלה
המדינה. כנשיא בה לבחור
אה הדתות, שר אגב, 91

 את מכנה אכו־חצירא, רון
מת ״פופ :החדש האפיפיור

קדם״.
 שהיתה מי שמעה כאשר 91

 מאיר גולדה ראש-הממשלה,
 שר־ה־ של ההתלבטויות על

 אם עמית, מאיר תחבורה,
 הדמוקרטית, לתנועה להצטרף

 תנועה להקים או לשינוי, או
הגי למערך, לחזור או חדשה,

 הבן מסוגל כבר ״למה בה:
מל חוץ סלוציקי חיה של

אי כידוע, ?״ בבובות שחק
ומ שונים ממינים בובות, סוף

 של תחביבו הוא שונים, גדלים
עמית.

ב שנערכה במסיבה 9!
 סיפרו הופעת לרגל ירושלים

 אלט־ גקדימון, שלמה לש
 גדולות כמויות נצרכו לנה,
 לא איש כימעט אך מיץ, של
 גם החריפים. במשקאות נגע

 נטל הכבוד, אורח בגין, מנחם
 ״בכל בילבד. מיץ כוס לידו
 בטיפה מעולם נגעתי לא חיי,
הודה. אלכוהול,״ של
 אמר מסיבה באותה 9!

צפה כי אבנרי, לאורי בגין

 ״ראש אורחי משלחת לכבוד שנערך בנשףנגץ מנחם
ה של נשותיהם את נישק הממשלה״

 בגין אולם העוני. משכנות מצוקת לפתרון המיוחדת לקרן תורמים
תקנא.״ לא שהיא ״כדי אשתו, של גבה מאחורי זאת לעשות הקפיד

בישראל הקתוליות העדות ראשי

(זצ׳יל) האפיפיור של נשמתו לעלוי להשתתף כב׳ את מזמינים

ס . . , ,

השש< פאולוס

 כלדאני יוחנאו הבישוף מעלת ע׳־י תיערך התפילה
ה ״ בכנסית ר ו ש ב בנצרת הלתיגית. ״ ה

 שבו בטלוויזיה, שלו בראיון
 אש״ף, עם הקשרים על סיפר

 באמצע.״ נרדמתי ״אני אך
 להתנצל: מיהר ראש־הממשלה

 הייתי הראיון. ביגלל לא ״זה
 בשעה בוקר כל קם אני עייף.

חמש.״
 מינהג גם כי מסתבר 91

נעו מאז בגין עם שמור זה
 פעם, :מעוזריו אחד סיפר ריו.

ו שר־בלי-תיק היה כשבגין
 שר־הביטחון, היה דיין משה
 חמש בשעה לבגין דיין צילצל

 ונדהם דחוף, בעניין בבוקר,
 קם. כבר בגין כי להיווכח
נא ״אני דיין, אמר ״מילא,״

 אתה למה אבל — לקום לצתי
כזאת?״ בשעה ער

6ד1 פאולוס
שמו חז ל ב תי ה שי־ א צ״ל ר ז

 חכנטייה מטעם בהזמנה לגמרי. בלתי״שיגרתית להגדרה השבוע זכה
 צורפו העברית, בשפה גם השאר בין שנכתבה לזיכרו, לטכס הקתולית

ק (זכר די ה), צ כ ר ב ר ל א ד תו מ צ מו כלל ה ך־ ר ד ק ב ם. ר די הו לי

ו במילחמה, לפתוח הזדמנות
 כש- אותה.״ יחמיץ לא הוא

 בגין, למנהס הבדיחה סופרה
 ״הירגעו. הרצינות: בכל השיב

 מז־ ואילו מילחמה!״ תהיה לא
 נאזר, אריה כיר-הממשלה,

 לשר־הביטחון אין כי הסביר
 אך במילחמה, לפתוח הסמכות

 כו־ את לגייס הסמכות לו יש
חות־המילואים.

מר דן ריאיין כאשר 91
כהן גאולה כח״ את גלית

 עי- ערך כותרת, עלי בתוכנית
 השידור לפני קצרה חזרה מה

 הח״כית אל פנה הוא החי.
גאו אך כהן״, ״גברת בנוסח

 באומרה: אותו הפסיקה לה
 בגין, מנחם אלי פונה ״כך

עלי!״ כועס כשהוא
 סיפרה תוכנית באותה 9'

 מי עם פגישתה על כהן ח״כ
יו החדש, לאפיפיור שנבחר

 אחרי הראשון. פאולוס חנן
 ביעקוב פגשה התוכנית סיום

 שהציע אגמון, (״יענקלה״)
 אותך ימנו שלא ״מדוע לה:

 — בוואתיקן ישראל לשגרירת
 את האפיפיור, את מכירה את

 וזו מעדות־המיזרח את אשה,
 להיפטר פז הזדמנות תהיה גם

נעלבה לא כהן בארץ.״ ממך

העם. אל השבוע ירדה הנשיא, אשת101 אוניוה
מק הרמה, לכהונה בעלה נבחר מאז

 כאן נראית היא השבת. ושמירת הכשרות חוקי על אופירה פידה
תל־אביב. של ימה שפת שעל הכשרה הסינית במסעדה

 במצב שניראה בגין, 9!
 על התלוצץ מצויין, בריאות

 ואמר: בריאותו למצב הדואגים
וה התקפת־לב לו שהיתח ״מי
 על חושב לא המוות, לסף גיע
מכן.״ לאחר זה

 לטלוויזיה יעלה כמה 91
 מח- ועידת סיקור הישראלית
 השיב זו שאלה על נה־דויד?

 יכין, חיים שדרךהטלוויזיה
 בערב כך על נשאל כאשר

 יחסי־ה- איש שערך ראיונות
 יבין דנציג. איתן ציבור
 עשרת יעלה הסיקור כי סיפר

ותקילין. טבין דולר אלפים
 מנחם ראש־הממשלה 9!

ל לדווח רק לא החליט בגין
 שיסעון האופוזיציה, ראשי
 בנפרד, אדון, ויגאל פרס

 המדיניות, ההתפתחויות על
 שהדבר לכך לדאוג גם אלא

 צלם להזמין הורה הוא יונצח.
ה משתי אחת בכל ללישכתו,

התמו את ולהעביר פגישות,
לעיתונות. נות
הרא ההוראות אחת 9'

 בר״ חיים ח״כ של שונות
 כ- לתפקידו שנכנס אחרי לב,

 היתה העבודה, מיפלגת מזכ״ל
 מיסדרונות קירות על לתלות

 האומרים: שלטים בית־המפלגה
 הפרטי״. בשמו לחברך ״קרא
 משה שר־החוץ, כך על שמע
 ״אתה :לבר־לב ואמר דיין,
הע מיפלגת את תהפוך עוד

השיב אחת.״ למישפחה בודה


