
 להצעה בנאום־תשובה !8!
 האסירים מצב על לסדר־היום

 שר־הם־ הבטיח בבתי־הסוהר,
 כי כורג, יוסף הד״ר נים,

אסי של לתאים יוכנסו בקרוב
ומי מיזרונים ביטחוניים רים

 יהיו שלא הוסיף או טות,
 על העיר פרדייס. מיזרוני אלה
״לעו :וייס שכח ח״כ כך
 מיטות אלה יהיו זאת מת

סדום.״
8  במליאה הדיונים באחד 1
 עוד שנאם, וייס, מילבד נכחו,

 והיושב־ראש. ח״כים שלושה
הקדנציה שבתום אמר וייס

פו רומאן לכתוב מתכוון הוא
בדי שנות ארבע בשם ליטי
 הליכוד ח״ב על-כך העיר דות.

 ישנם שבכל־זאת לין אמנון
 השיב וייס במליאה. ח״כים

 החיפאי. האנסמבל הם אלה כי
 ליוסף ללין, התכוון הוא
חיפאים. שהם עצמו, ולו רום

 יועצו גמר, אריה 81
 של לענייני־פרוייקטים־מיוחדים

ע־ כלכלה, לענייני שר־העל  י
 במלוא נכנם מרידוד, קב

 מדי מגיע הוא לעבודה. המרץ
 מתל־אביב שכור ברכב בוקר

ר בירושלים, עבודתו למקום
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המאוח הערב בשעות עוזב
וב מזכירה, לו יש כרגע רות.
 בחדרו, עוזר. לו ימנו קרוב

 היא האווירה חסר־התמונות,
מי את שואלים כאשר רגועה.

 בכל־זאת, מה, אותו שסובב
 :היא התשובה גנגר, עושה
המון!״ המון, עושה ״הוא

(דוק) זאס כשבא 8!

 ידיד להלוויית מאירוכיץ׳
 בנימינה, הוותיקה במושבה

 ״אתם הנפטר: למישפחת אמר
ב כאן שאתם, משום מתים

לחיות!״ יודעים לא בנימינה,
 הפרלמנט מאנשי דוק, 8!
לל נוהג (לציון), ראשון של

 בצבע סוודר למקטרונו בוש
 לפי כשנשאל אדום. או צהוב

לל מהם איזה מחליט הוא מה
מו הוא שבצהוב הסביר בוש,
 שבה הליברלית, במיפלגה פיע
 את ואילו המועצה, חבר הוא

בפגי לובש הוא הלוהט האדום
אינטימיות. שות

ר כרכה הפרופסור 8<
ב סיפרה חוקרת־סרטן, מות,
מע ראוכן לפרשת המשך

 שני רק היו שבארץ יין,
תלי פגועי ילדים של מיקרים
 למרבית היו, והשניים דומיד,

 רופאים. של ילדיהם הפליאה,
 לא הרופאים דווקא לדעתה,
ו המחקר, לתוצאות המתינו
 בתרופה להשתמש העדיפו

מישרד־הבריאות. אישור לפני
8 יהו בימאי־הסרטים 1

מ אחד נאמן, (״ג׳אד״) דה
 עם לסולידריות התנועה מנהיגי

 שסירטו ביר־זית, אוניברסיטת
 הד עורר שביתת־הימאים על
 על השבוע חתם בארץ, רב

ברי חברת־טלוויזיה עם חוזה
ב עלילתי סרט להפקת טית

ישראל. על מלא אורך
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