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 את ששיכנע האיש 81
 את למסור גומלים אברהם

 אהרון שר־זזדתות נגד עדותו
ה לאולפן בא אבו־חצירא

 השבועי. הטור לתוכנית רדיו
 כתב עם לאולפן נכנם הוא

 ונשא בר־יוסן*, אבי הרדיו
 שבתוכה שקית־ניילון, עימו
 כשנשאל טיים־ריקורדר. היה

הס למכשיר, זקוק הוא מדוע
ורוצה דתי, אדם ״אני ביר:

 עליך שורה רומניה של חופש
 בארץ.״ כשאתה גם

 זליג נשאל כאשר 8
בר שנאשם האב לבניוסה,

 אירמה, בתו של המחזר צח
ברשו שהיה האקדח לו מניין

 האקדח כי לשוטרים אמר תו,
 חטף והוא למחזר, בעצם שייך
 המיש־ אך בו. וירה ממנו אותו
 ושאלה וחזרה התעקשה, טרה
ה־ מהיכן רבות, פעמים אותו

נער-חשע• של 19ה״ גת חברתו
 עדן שמעון רולף הניצחי שועים י * • ^ י̂ 

 ובחוץ־ בארץ ידידיו לכל עדן שלח שאותח גלוייה על מצולמת
 בימים חחדשח. האזרחית חשנח לקראת איחולים בתוספת לארץ,

 חנערכת מסיבה בכל לבקר ודואג בארץ, בביקור הזוג נמצא אלה
ובנשיקות. בגיפופים המתבטאת רבה אהבה מפגין כשהוא בעיר,

 שלא כדי התוכנית את להקליט
בשבת.״ אותה אשמע
־ הטלוויזה שדר 8  אלי
 יורד כל כי טען רם מלן•
לחים.״ ״עוד הוא

ה מדיוני אחד אחרי 81
 סגן הישיבה את נעל מליאה

 יחודה הרב הכנסת, יושב־ראש
 כדרכו אכרמדביץ, מאיר
ה נעולה. ״הישיבה במילים
 אם ,11ב־ מחר הבאה ישיבה

 ח״כ כך על העיר השם.״ ירצה
 או לבוא ״אז :הילל שלמה

 הוא אם נדע איך ז לבוא
ז״ רצה
 הכהן מנחם הרב ח״כ 8!

לכנ ובא ברומניה מסיור חזר
 חוק בעניין דיון נעיד שם סת,

 הכהן בשבתות. לעבודה הנוגע
 חופש-הצבעה לו שיתנו ביקש

 מרות לפי ולא מצפונו, לפי
 משה ח״כ לו העיר סיעתו.
ה ?ורוח שמח ״אני :שחל

 לבסוף ושאול. חזור אקדח,
 ,האק- שאת ואמר האב התעייף

או שאל ״פושקין״. לו נתן דח
הכתו לד ״יש השוטר: תו
כמו התכוון, האב שלוז״ בת
אלכסנ הרוסי למשורר בן,
ש פושקיו, סרנייביץ דר

שנים. 143 לפני נפטר
ה של ועדת־הכספים 8!

 הטלוויזיה, בענייני דנה כנסת
 שידורי־צבע. מונעת היא וכיצד

 לעבר קופמן חיים ח״כ צעק
 יוסף השידור רשות מנכ״ל

 כבר ״אולי :לפיד (״טומי״)
 באמצעי־מני- להשתמש תפסיק

?״ ער,
 העירו ישיבה באותה 8(

 הבטיח צי גרופר פסח לח״כ
 להם להראות הוועדה לחברי

 השיב סרטי-קאובויס. בטלוויזיה
 שבא אשם אני ״מה גרופר:

 כך על העיר ז״ לי אין שר
 ״דווקא :זיידל חילל ח״כ
אמיתי.״ קאובוי הוא הזה השר

2262 הזה העולם


