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 במינון השבוע ביושבו 01

 ראש־הממ- אי ניגשו הכנסת,
יל־ שני בגין, מנחם שלה,

ת ת א מ א י ה ד א ב ל ז ש נ מי א 1ל י
 אדיהו. •בדמה כח״ של דיו

לק קם כשהוא בירכם, בגין
 רעייתו אותו שאלה ראתם.
לכ קם אתה ״מדוע : עליז״

 :בגין לה השיב ן״ ילדים בוד
 שמהם בבני-עניים ״היזהרו

עלי לו אמרה תורה.״ תצא
של ילדיו אלה ״אבל : זה

 אליהו.״ שלמה המיליונר
חשב ואני ״אוי, בגין: השיב

ה הח״ב של ילדיו שהם תי
״ שפיק דרוזי אסאד.
 של הכספים בוועדת 0!

 ומנ־ שרים בשכר דנו הכנסת
 מישהו שסיפר אחרי כ״לים.

 מנחם ראש־הממשלה, כי
לי אלף 15 על ויתר בגין,
 אב״ ח״כ אמר משכרו, רות

מד דחם  מצפצף ״אני :מל
 לו העיר ראש־הממשלה.״ על

ה כח״ על-כד מ  :לורנץ של
 על כך לדבר יפה לא ״זה

 :מלמד השיב ראש־ממשלה.״
עליו.״ שורק אני אז ״טוב,

מנחם ששלח בשדר 0!

 אנוור המצרי, לנשיא בגין
הוד שתי היו אל־סאדאוז,

 עורך על תלונה האחת עות.
 אניס אוקטובר, השבועון
 רשימה שפירסם מנצור,

לב מרבים לא המצרים מדוע
שלמח והאחרת, בישראל, קר
 אל יטלפן הוא בבוקר רת

 בגין טילפן כאשר סאדאת.
שלו מה אותו שאל לנשיא,

 שכבתי ״כאשר :והסביר מו
 אתה טילפנת בבית־החולים

עכ בשלומי. והתעניינת אלי
 עם שיחה לך מחזיר אני שיו

שאלה.״ אותה
 שמו־ שר־המישפטים 0(
התפט על הודיע תמיר אל

שוד זו שידיעה לפני רותו,
 בית־ לנשיא בטלוויזיה, רה

לנ נדמה המישפט־העליון,
 על-כך הודיע אחד־כך דאו.

 ייגאל ראש־הממשלה, סגן
ה לפני שעה חצי ורק ידין,
זאת הודיע בטלוויזיה, שידור

מנ לראש־הממשלה, בטלפון
בגין. חם

 אהרון שר־הדתות, 01
•פרי על הגיב אכו־חצירא,

 שר־ של ונסיונו תמיר, שת
ל לשוות לשעבר המישפטים
״מס רעיוני: אופי התפטרות

 האמת את יאמר שתמיר פיק
לו.״ יאמינו שלא כדי
 שמואל בא כאשר 0!

לד כדי המערך לסיעת תמיר
 הטרור, למניעת החוק על בר

 שגם רוצה הוא כי הסביר
 יצטרפו האופוזיציה חברי
הקו חברי מבין ״כמה אליו:

 לבוא לא לי יעצו אליציה
 יושב־ראש לו אמר אליכם.״
 שי,מ־ ה״כ העבודה מיפלגת

אמר מזמן ״כבר :פרס עץ
 החברים את להחליף ילך תי

״או תמיר: לו העיר שלך.״
 לעשות צריך אתה גם לי

זאת.״
3.
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 האורחים. לכל מטעמים להגיש עליזה לסבתא עוזרת חסיה, אמה, בעוד עליה, האהוב לסבא להיצמד
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 איחר ישיבה לאותה 01
 הסתובב אבן אכן. אבא ח״כ

 החמישית בקומה ארוכה שעה
 חדרי שם הכנסת, בניין של

הי לשאול והתבייש הסיעות,
המערך. סיעת סיעתו, חדרי כן

שמו בא פגישה לאותה 01
נו מזכירתו עם תמיר, אל

ה לאחר ביוצאו הפץ. רית
 חייקה ח״כ טענה דיון,

הוויתו בעיקבות גרוסמן,
 יצא תמיר בי לו, שנעשו רים

 כך על העיר גדול. ברכוש
״אל כר־עם: עוזי כח״

 הנה הגיע כבר הוא דאגה,
גדול.״ ברכוש

 הכמוסים הסודות אחד 0!
 הקאבינט מישיבת דלף ביותר

 שסיפר בדיחה, זוהי הכלכלי.
 שר־ פת, גירעון בישיבה

מחירי על בוויכוח התעשייה,
 סיבת מיצרכי־היסוד. של הם

ה הבדיחה, טיב :ההכחשה
 כגיזענית. להתפרש עלולה
באמרי ״הכושים :פת סיפר

 שחור אדם שגם דרשו קה
 גייסו לחלל. בטיסות ישותף

אסטרונאו של לקורס כושי
 קוף. גם גייסו זמן באותו טים.

 כי התברר הקורס במרוצת
 מהר יותר הרבה תופס הקוף

 :לכושי אמרו הכושי. מאשר
 בדיוק ועשה בקוף, הסתכל
 עד הצליחה, השיטה כמוהו.
ה פתק. מכיסו שלף שהקוף

 לכיסו, ידו את שילשל כושי
 הוא פתק. שום בה מצא ולא
ו הקוף, של הפתק את חטף
 תשכח ״אל רשום: היה שם

השחור!״ את להאכיל
 עזר ישב יום באותו 0!

 מול הכנסת במיזנון וייצמן
 עיריית ראש קודק, טדי

 בשיחה שקוע והיה ירושלים,
 בכנסת נפוצו מייד עימו.

בה דנים שהשניים שמועות
 אשר חדשה, מיפלגה קמת

 קולק, וייצמן, יעמדו בראשה
 למים־ דיין. משה גם ואולי

 יש הסתבר, כך כזאת, לגה
 האישים שלושת :איתן בסיס

תאומים. מזל ילידי הם
 עזר ■של בנו שאול, 0

ה מידי במתנה זכה וייצמן,
 שידלוכפקי. יוסף תעשיין

 שידלובסקי של המצאה זוהי
שאלי מישקפי־שמש :עצמו

 שרוכב- כך ראי, מחובר הם
מת מה לראות יכול אופניים

מאחוריו. רחש
 ארצות־הברית שגריר 0!

 לואיס, סמואל בישראל,
לכ חגיגית ארוחת־ערב ערך
ל סגן־שר־המדינה של בודו

 ארצות־הברית. שלי שעבר
 בארץ. המבקר סיפקו, נ׳וזף
 ׳ין,ג אשתו עם שבא סיסקו,

ש מי כל את בארוחה פגש
 בכירות במישרות בעבר כיהן

 שם היו בממשלת-ישראל.
צ- לשעבר, ראש־הממשלה  י

 לשעבר, שר־החוץ רכין, ח*
ל שר־הביטחון אכן, אכא

ה וכל וייצמן עזר שעבר,
 לשעבר, הישראליים שגרירים
 על אמר באמריקה, שכיהנו

 לא פה ״יש ידין: ייגאל כך
בתפ פעם שהיו אנשים רק

 גם פה נמצא רמים. קידים
 — בהווה סגן-ראש״הממשלה

אני.״
ב טען, לואיס סמואל 0
 סיסקו כי הזדמנות- אותה
 בהר־ השגריר בית את מכיר

 ממנו, טוב יותר צליה־פיתוח
 הנרי עם כאן שביקר מאחר

לרבות. בהזדמנויות קיסינג׳ד מ ר כ ז חי ! ר מז
ת יו ר״ דיזנ-ויי׳*׳! י י ג י ג9• י י ?

 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיך

 כרמליטה
 סנגריה

קרח, עם
 טוב היש

 ממנה
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