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 המריעים להמונים ניפנף !,בו. מנחם
שם היו ההמונים<א אך

 הלא־נעימה, התקרית 9
 לראש- שעבר בשבוע שאירעה
באו ביגץ מנחם הממשלה

התיי עת מליאת־הכנסת, לם
 ראש- של הריק כיסאו על שב

 שימעון ח״כ האופוזיציה,
 משורה אחת רק היתד. פרס,

 שאירעו דומות תקריות של
הבחין כאשר באחרונה. לבגין

ה לאולם בגין כשנכנס לכן,
 כהרגלו, פנה, הוא מליאה,

 בידיו ונופף הקהל, יציע לעבר
 זוכה כלל בדרך הקהל. לעבר

 למחיאות־כפיים ראש־הממשלה
בני זכוכית־הביטחון, מאחרי

 בכנסת. המקובל לסדר גוד
 משם נשמע לא הפעם אולם
ביציע כי הסתבר לבגין קול.

 שהוא למרחב המיוחד האמריקאי השגרירדנוביץ סול
 באשר בירושלים, ושנו״ ל״יד נקלע יהודי,

 חסידי־העולם בשדרות עץ נטעו משוודיה מישפחת־פרטיזנים בני
 על״ידי שהתבקש לינוביץ, הנאצים. על-ידי שנרצח אביהם לזכר

מהמחווה. דמעות עד התרגש בשמם, העץ את לטעת בני״חמישפחה

 לא כיסא על התיישב כי בגין
והתיי במהירות קם הוא לו,
כי אולם סמוך. כיסא על שב
 פרס של ליריבו שייך זה סא

 יגאל ח״כ במיפלגודהעבודה,
 שראה הסדרנים, אחד אלון.

נק שאליה הרבה המבוכה את
 ראש־המנד את הציל בגין, לע

 והובילו אליו ניגש הוא שלה.
הממ שולחן במרכז למושבו,

שלה.
קודם אחדות דקות ■1

 הוא וכי אחד, אף יושב לא
הריקים. לכיסאות בידיו נופף

תק לפני אחדים ימים 9
ו ממישרדו, בגין יצא זו רית
 הרבים העיתונאים ליד עבר

 הבחין לפתע שם. לו שהמתינו
 המחלקה של הכלכלי בכתב

 ישראל, קול של האנגלית
 פנה בגין כרידמן. הררי

 אתה ״מה :בפליאה ואמר אליו
 זמירי״ הפרופסור כאן, עושה

ל ברידמן בין היחיד הדמיון

ה לממשלה, המישפטי יועץ
ה הוא זמיר, -יצחק פרופסור

הצי ראש־הממשלה את קרחת.
 שומרי־ראשו, מאי־הנעימות לו

לפ עוד מהמקום אותו שלקחו
מתדהמתו. התעשת שברידמן ני
 ב־ בגין פגש למחרת ■1

 יוסף מישרד-החוץ, מנכ״ל
 צ׳חנובר צ׳חנודד. (״יוסי״)

 לבגין, דין־וחשבון למסור בא
 ממלא- עתה הוא ובגין מאחר
 הציג בגין שר־החוץ. מקום

 אנשים כמה לפני צ׳חינובר את
הח מישרד־האוצר כ״מנכ״ל

 נעים היה לא ולצ׳חנובר דש,״
אותו. לתקן

שנ בארוחת־צהריים 6
ראש־הממשלה במישרד ערכה

 אוהב אתה אם מצויץ, כנראה
התנחלויות.״ כמו אותו

 !נערכה היום באותו 0!
 דויד המלך במלון ארוחת־ערב

 עיריית- ראש לינוביץ. לכבוד
 ישב קוליק, טדי ירושלים,

 הי- ללואיס לואיס. סמואל ליד
 אוהב ״אני לטדי: בקשה. תה
 תל-אביב, עיריית ראש את

 יכול אתה אולי להט, שדמה
 שלוי״ בבעיות קצת לו לעזור

 לא ״אני ללואים: השיב טדי
 לעזור יכול ולא אותו, אוהב

 על השפעה לך יש אבל לו.
 הוא לכולנו, מאשר יותר חיים
 תמה כאשר לו.״ לעזור יכול

הס הכוונה, חיים לאיזה לואיס
 לחיים שהכוונה טדי לו ביר

מישרד־ מנכ״ל קוגרסקי,

שנער פנים בקבלת גאוורן.
הנוכ לפני ציטט לכבודו׳, כה

 על שנכתב ארוך מאמר חים
 פוסט. בוושינגטון קולק טדי

 ראש־ על קולק אמר במאמר
 ״הוא :בגין מנחם הממשלה,

 עשה אבל נורא, ראש־ממשלה
בהיס ביותר הגדול הדבר את

טוריה.״
 עיריית- מועצת בישיבת 12!

 אחרי עד שהתארכה ירושלים,
 העיריה ראש לפתע קם חצות,

 הצעה להוסיף וביקש קולק טדי
ההצ עשרות על לסדר־היום

 קולק בהן. דנו שכבר עות
 מו- חבר לו ששלח פתק קרא

 אברהם הדתי עצת־העיר
בח לומר ״נהוג לייזרסץ:

מקובלים על-ידי הלילה צות

ך1 שהיו המנועים באחד להשתעשע והתחיל שוודי, מפתח נטל הסיור במהלך 10ך ו|*11|1|||
1111 * בית״שמש״. ״מנועי במיפעל סיור שעבר בשבוע ערך שר־העבודה־והרווחה, | ״ *י

מיקצועית, הסבה לעשות אצטרך ״אם :אותו לסובבים בחיוך אומר כשהוא הרכבה, של בשלב
חיובית. היתה התשובה "1 אותי ״תקבלו :שאל הנהלת־המיפעל חברי אל בפנותו מיקצוע.״ לי יהיה

 הפר האמריקאי השגריר לכבוד
הבחי לינוכיץ, סול ייוחד,

אלי, נה  שגריר של רעייתו פ
 פמו־ ,בישראל ארצות־הברית

 בשר- לואים, (״סם״) אל
 כשהוא שרון, אריק החקלאות

ב ואוכל המזון על מסתער
 לו- אמרה בלתי־רגילה. תאווה

הוא ״האוכל :לאריק איס

 על רק שולט שאינו הפנים,
נפ גם אלא העיריות, תקציבי

 מאחר הרבה, לואיס עם גש
 שיחות על ממונה וקוברסקי

האוטונומיה.
 ביקר לינוביץ רק לא 8!

 מי גם שעבר. בשבוע בארץ
 ארצות- לנשיאות מועמד שהיה

מק״ ג׳דרג׳ הסנאטור הברית,

 שדים להרחקת מייוחדת תפילה
 לך מציע אני עתה ומזיקים.

המ להרחקת זו תפילה לומר
 קולק מהאופוזיציה.״ זיקים

 לאמר ורצה הישיבה את הפסיק
התפילה. את

 חוק תיקון על בדיון 81
 חברי־כנסת התמרמרו ההפלות

הממ משרי אחד שאף על-כך
 מהם וכמה נוכח, אינו שלה

 הישיבה, מיושב־ראש דרשו
 אותה, להפסיק מירון, משה

 הממשלה. של נציג שיגיע עד
 (״פסי״) פסח הליכוד ח״כ

המ את להציל ניסה גרופר
 ״האם מירון: את ושאל צב

 להחליף אפשר התקנון לפי
מי השיב בחבר־כנסת?״ שר

 רצינית, אינה ״השאלה רון:
 ליד תשובה.״ תקבל לא ולכן

 שר־האוצר סגן ישב גרופר
 פלדמין, יחזקאל לשעבר,

שק גרופר, של מיפלגתו חבר
רצי לא השאלה רק ״לא : רא

השואל!״ גם נית,

 המייצרת רביבים, קיבוץ מדגרת רכז היהעוין(!ווה
ב־ בביצים, קודח היה הוא לבטר. עופות

 את שינה פיוס העובר. על המגן אנטיביוטי, חומר לתוכן הזריקו
״יחד״. בשם תנועת־הקיבוצים־המאוחדת, ביטאון עורך והפך מיקצועו

 גב נאם דיון באותו 11'
 לורנץ, שלמה האגודה ח״כ

 חברות- על־ידי הופרע שנאומו
 ח״כ של בראשותה הכנסת
 אחרי מהמערך. אשל תמר

 ללורנץ, !נמאס הפרעות כמה
 רוצה ״אני לאשל: אמר והוא

בצו קצת ותתנהגי שתקשיבי,
 לבקש זה האם תרבותית. רה

ד נכבדה גברת ממך, מדי יותר


