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 לריב גמרו אם אותו כששאלתי
 נגמרו זה, ״זהו לי: ענה במפד״ל,

 סוף סוף צריך עכשיו המריבות,
הכנ חבר ואילו לעבוד.״ להתחיל

 פ אגדה המפד״ל, איש סת,
 עתה ש;וצרו ״נכון טען: מלמד,
לעבו מתאימים תנאים במפד״ל

 999 עובדים״ לא — אבל דה,
ו דןןי1מ יצחק השר כשנכנסו

ב מייד הוקפו הם מיכל, רעייתו
 שערכו האוסטרלי הפרלמנט חברי
ש מהם, אחד לשאלת בארץ. סיור

 ממשלתי תיק איזה לדעת ביקש
 ״אני :באירוניה השר ענה לו, יש

שר ביותר, הכבד התיק עם השר
״ לגובה קפיצה ל ד י ג

לשעשע לשווא המאמצה פנינה פרי. אולסי של לגובהו

 המיש־ אחרי שנערפה במשיבה שחקני־הכדורסל את
 של חודה על מכבי של הניצחון איטליה. עם חק

בפה. מר טעם השאיר ויכוחים, שעורר נקודה,

מרגלית, ענת של רגליה הןמלכה של רגליה
 וסטודנטית מלכת״חיופי סגנית

חשופות. רגליה את השאיר אשר סוודר, שלבשה מיוחד, לחינוך

מט ,הכסף האומר: פסוק ״יש
 ה־ קרה ימית בחבל ממזרים.׳ הר

הטהו את מימזר הכסף — היפו
 שיפמן, דויד אמר כך רים.״

 תרם שדווקא ,סגו־שר־התחבורה,
 בפית־ חוקיים לא למתנחלים כסף
 ב־ פגשתי שיפמן את רפיח. חת

ה השגריר שערכו קבלת־פנים
 ורעייתו כ׳וס דייוויד אוסטרלי

האוס העצמאות יום לדגל אן,
האור ראשוני בין 9991 טרלי
 סגן- היה למסיבה, שהגיעו חים

בן־מאיר. יהודה שר-החוץ,

 לעשות נהנהפרצוף
פאר־ אנטוניו

בר. כהגי יותר הידוע גאס,

•9' תיק״ ללא •׳  לי סיפר מודעי !
 חברי לפני שהתחנן לאחר־מכן
 הטלוויזיה, של ההפקה ועד־עובדי

 במישדר להופיע לו שיאפשר
 בטענה שביתתם, אף על נזוקד,
 אבוד הוא זה מישדר שללא

9׳ 9  שהועלה מסיבה, באותה 9
ומו ידוע ממשלתי פקיד של שמו
שג דיניץ, שימחה ניזכר כי,

 בארצות־ ישראל של לשעבר רירה
 בזמנו לו שאמר במישפט הברית,
המז אחד על קיסינג׳ר הנרי
 רואה ״אתה האו״ם. של כירים

 ואל טיפש, ניראה ׳הוא ז זה איש
 באמת הוא עצמך, את תשלה
 יוסי של תנועתו על 999 כזה״

:דיניץ אמר — אומ״ץ, שריד,
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מודעי. השר אשת מודעי, ממיכל החדש המראה על למחמאה הזוכה
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