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לזן דן מד ר נשא שי ש עו בי כ ם מפד ב שו  נהו. ש

ר כדי עצר לא עזו תוויח הנושאת למכונית ל
 במיוחד חריף מאמר 1■1

העיתו כתב בגין ׳מנחם נגד
 לורד גראהאם הבריטי נאי

 אסם־ טאנדיי הלונדוני בעיתון
 במלים שתיאר אחרי פרס.

 של עברו את ביותר בוטות
 זה וביכלל אצ״ל, כראש בגין

 תליית דויד, המלך מלון פרשות
 סיים ודיר־יאסין, הסמלים שני

 במלים: המאמר את גראהאם
 של אחד שביב לפחות ״יש

 המחליא הסיפור בכל תיקווה
 כאשר רצחנית. שינאה של הזה

 יישבו שבו היום לבסוף יבוא
 והטרוריסטים בגין מנחם יחד

 על לדבר כדי הפלסטיניים
 מוכרח שהוא כפי — שלום
 להם יהיה לא — לבטח לבוא

משו שפה למצוא קשה כל־כך

 אחרי חושבים. שהם כפי תפת׳
 הרבה להם יש הכל, ככלות
במשותף.״ מאוד

■  החדשות חטיבת מנהל |
 שחזר שילון, דן לשעבר,

 ב־ משליחותו ארצה לאחרונה
 במכוניתו נתקע ארצות־הברית,

 כאשר משער־הגיא. בעלייה
 ואותת המכונית דופן ליד ניצב

ש בבקשה החולפים, לנהגים
ב פעם בכל נענה לו, יעזרו

 'אף מצידם. מיזרחיות תנועות
 כדי עצרה לא אחת מכונית
מכו האטה לבסוף לו. לעזור

 לשילון: אמר ונהגה אחת, נית
 כל כאן תקוע תישאר ״אתה
 לירושלים בדרך — שלך החיים

שיש למכוניות עוזרים לא

2295 הזה העולם

 באחרונה חש הליכוד ח״כבן־אלישו אידו!!
אותו. המקיפים בכפילים

 הב־ באירוע גביע־גלידה ליקק ספורטיבי, בלבוש בן־אלישר, דוקטור
 עוזרו נבו, עזריאל אחר, מזוקן בא לעומתו, הוזמן. שאליו ,רתי
 ביום ראש־הממשלה את לברן ובתו אשתו עם פורן, אפריים של

 שהוא מנבאים לנבו בן־אלישר. שהוא וחשבו טעו ורבים הולדתו,
 ראש של הצבאי המזכיר פורן, של מקומו את יירש

לעסקים. ולפנות בקרוב, מתפקידו לפרוש עומד עצמו פורן הממשלה.

!״אמת אנחנו של תווית עליהן
 סיעת-המערך, בישיבת !■

 לווע- חבריה בשיבוץ שעסקה
 שהיתה השונות, דות־הכנסת

 גילה ושבה ודרמטית, סוערת
 מקיא שהוא נעים רענן ח״כ

 הוא אשכנזי, פיש מגעפילטע
 להפסיד יודע ״אני אמר: גם
אבל מעושה, חיוך חיוך. עם

 תל- פועלי מועצת כמזכיר גם
אביב.

כר־ מיכאל ח״כ ■1
 על סיפרי־המתח מחבר זוהר,
 בווע- מקומו את תבע המוסד,

 הכנסת. של דת־החוץ־והביטחון
 שבוועדה יתכן לא לדבריו
 מהמערך. יונים בעיקר ייוצגו
:פרס שימעון לו העיר

אמת .,אנחנז
 ועדת■ יו״ר להיות רב סיכוי לו

 מעטיב רק לתדהמתו, הכנסת.
 והס בו, תמכו בחטיבת־חירות

 בוועדה־לעליה־ול■ חבר נשאר
 הס שעברה שבקדנציה קליטה,

ועכשיו שלה, כיושב־ראש כיהן

 בעוז .68ה־ יום־הולדתו לכבוד בביתו שנערכה המסיבה בעת מוטרד נראהבגין מנחם
ראש־הממ׳ הביט שירי־מחתרת, בשירת פצחו הלוחמת מהמישפחה שחבריו

 השעון את לו הראה למסיבה שהגיעו האלמוניים הלוחמים אחד נעצר. שהשעון והבחין בשעונו, שלה
 המידי! אם לראות כדי שלו, בשעונו הביט אחר לוחם השעה. את באוזנו לחש גם ביטחון וליתר

אצ״ל, מוותיקי ציפורי, מרדכי משועשע הביט האירוע ועל מדוייק, הוא לראש־הממשלה שנמסר

 נבחר נעים חיוך.״ זאת בכל
לוועדת־הכלכלה. לבסוף

 אמר הוויכוח בלהט 81
 :נדומקין אריה החדש הח״כ

 בשום חבר אהיה לא אם ״גם
 אעזוב שלא מבטיח אני ועדה,

 של הניצי הח״כ הארץ!״ את
לוועדת־הכספים. נבחר המערך

 דב התל־אביבי, הח״כ ■1
־  הדיון בעת פנה מאיר,כן

 :בכעס שחל למשה ואמר
 ישיבות.״ לנהל יודע ״אינך
 :נחמקין אריק לו העיר על־כך
פו של יושב־ראש הוא ״שחל
ש מאלה חשובים יותר רומים

משמש בן־מאיר מנהל!״ אתה

כר־ והיים אכן אבא לגבי
 ההגדרה את מקבל לא אני לוכ

מר גם שהוא בר־זוהר, שלך.״
 את ייצג למדעי־המדינה, צה

בוועדת־החינוך־וד,תר מפלגתו
בות.

 פרם גילה הדיון בעת ׳81
 יכלו לא המערך מח״כי שרבע

 הכנסת מושב סיום עד להמתין
ב שוהים כבר והם הנוכחי,
׳הנדון). (ראה בחו״ל חופשה

 התחיל מילוא רוני 81
 העשירית בכנסת פעילותו את

 אמצעי־התיקשו־ על בהתקפות
מקנה שהדבר האמין הוא רת.

 זד בתפקיד מקומו את תופס
מהמערך. כרעם עוזי
 איחרונוו ידיעות עובדי 8!

 ד,אחרו השישי ביום השתתפו
ה לכתבת שנערכה במסיבה

 היוצאו אתגר, לאה עיתון
 בע: עם לארצות־הברית לשנה

 בביתו שנערכה במסיבה, לה.
 העיתון של אחרת כתבת של

ב מישהו פלט אלה, פימה
 רוזנבלוב גם ״תראו, רם: קול

 שי בטוחים היו הכל כאן.״
 הרצ? הדוקטור בא למסיבה

 אן העיתון. עורך רוזנכלום,
 רוזני פנינה נכנסה לבית

 בידידז מלווה כשהיא כלום,
בורשטיין דויד האוסטרלי
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