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 עזר שר-הביטחון 81
 הרביעי ביום הופיע וייצמן
 הכנסת, במיזנון שעבר בשבוע
 מביקורו חוויות מלא כשהוא

ש אחרי רק הזה״. ״החום של
למי אותו לשאול העז מישהו

1 בכולן תומך והוא - שונות ־
 כי וייצמן הסביר מתכוון, הוא
ה לשר־הביטחון מתכוון הוא

בדאון. הרודד אמריקאי,
 מדוע הסבר יש לווייצמן 8

 בתקופה קטנות כך כל הביצים
התרנגולות ״אפילו האחרונה:

 התחת את לקרוע מוכנות לא
שרץ.״ אריק בשביל
 של בוועדת־הכספים 8

 שר־ שהיה ימי סיפר הכנסת
 רכינוי־ יהושע ח״כ האוצר,

אשכול שלוי בעת כי כיץ,

 עמד הוא ראש־ממשלה, היה
לפ יום לקרנגו. לנסיעה לצאת

קונ מנהיג כי נודע הנסיעה ני
 הרג לומומבה, פאטריס גו,
 אשכול כשהגיע שלו. שרים 12

 לומומבה, עם ונפגש לקונגו
האפרי־ הנשיא את שאל הוא

1 1 אורחים שהיו מחברי־הכנסת אחד היה *1
במיסגרת שנערכה מיוחדת אופנה בתצוגת 11 #111 111
 והכלכלה הכספים ועדת חברי לכבוד שנערך בתל־אביב האופנה שבוע

 פעם בכל לציין, הקפידה התצוגה של שהמנחה למרות הכנסת• של
 את מייצר בית־חרושת או מיפעל איזה המסלול, על דוגמנית שעלתה
מהדוג אחת כל לעצור אמוראי הקפיד הדוגמנית, שלובשת הבגדים

 המיפעל שם ואת שמה את אותה לשאול על־ידו, שעברו מניות
 מהדוג־ מוקסם כשהוא אמוראי נראה בתמונה עובדת. היא שבשבילו

האדיש שהיה חבר־הכנסת נראה משמאל בתמונה רוזנברג• שולי מנית

 חיפה. איש בדיאן, גוסטב הליכוד ח"כ החתיכות, לדוגמניות ביותר
 הוציא ולא מקומו על קפוא כשהוא התצוגה כל במשך ישב בדיאן
 שריר אברהם ח״כ בכנסת הליברלים סיעת יושב״ראש מפיו. מילה

 הקפידה אשר נעמי, רוזנברג, שולי של התאומה מהאחות ביותר התפעל
 והופיעו נעמי של תורה הסתיים כאשר לידו. שעמדה פעם בכל לעצור

 אולם התצוגה. באמצע האולם, את ועזב שריר קם אחרות, דוגמניות
 של הכספים ועדת יושב־ראש את גם הלהיבה רוזנברג שולי

 ניצבה כאשר יעקובי. גד ח״כ שר״התחבורה, שהיה מי הכנסת,
ללחיצה. יד לעברה והושיט להתאפק יעקובי גד היה יכול לא לידו,
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