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איח המדינה מצב
נאור דאינו רענן

 מצליח רחוקות לעיתים !■
 אחד ישן. חלום להגשים אדם

הפסי הוא זאת שעשה מאותם
 טיל. אמנון התעשייתי כולוג
(ה במישאל־בזק נשאל כאשר
 עושה היה מה )2310 הזח עולם
 בטוטו, הראשון בפרס זכה אילו

 בבית לגור רוצה שהיה השיב
 בחקלאות. ולעסוק בגליל בודד
 מחלומו, התלהב שכנראה טיל,

 גם בימיו, עוד להגשימו החליט
 הוא הגדול. בפרס זכה בטרם
 לחיות ומתכוון בצפת, בית שכר
בעצמו. ייצר שהוא ממזון שם

 דויד שר־התחבורה, סגן ■'
מן, פ שהוא לידידיו מספר שי

 המערך נסיונות על סדן, חם
 ״שימעון :הממשלה את להפיל
מרכבה.״ חולה הוא (פרם)
 אגודת־ישדאל ׳׳כ ח •

מ ״אני שפירא: אברהם
 קם אני פיתאום בפינה. חכה

 יהודי מיהו חוק — ו...בום
יעבור.״

 הכנסת, ראש יושב־ •
 ליושב-ראש מבידור, מנחם

 לורנץ, שלמה ועדת־הכספים,
 תקציב־הביניים חוק על בדיון

שהקוא כדי בדיבור שהאריך
חב את להזעיק תספיק ליציה

 גע- ״געוואלד, להצבעה: ריה
כבר.״ תגמור וואלד,

ץ 11111111*׳ ם1| מבת לקבל עומד חוא באילו נראה \
מצא, ליש. יהודה מידי בפניו אגרוף 1\ ^ #1 11111 1 * !

 ״שיבון הממשלתית, הבנייה חברת של המנהלים מועצת יושב״ראש
 בבאר־שבע, החברה שקיימה במסיבת־עיתונאים, נפגש ופיתוח״,

 המשותפת עבודתם מילבד ליש. יהודה החברה, המישנה־למנכ״ל עם
 מגוריהם. עיר בירושלים, ידועים עסקני״בדורגל שניהם בחברה,

הפועל. מאנשי הוא ליש בית״ר, תומבי עם נמנה שמצא בעוד אך

חד תופעה באחרונה רק גילה
 הצליח לא הוא כאשר שה.

 בעת מהכנסת, בריכבו לצאת
מת שם שערכו סוערת הפגנה

 אמר: הוא מסיני, הנסיגה נגדי
 להיכנס שקשה ידעתי ״תמיד
 על העליתי לא מעולם לכנסת.

ל קשה כל־כך שגם דעתי
צאת.״
 למען פומבית במכירה !■>
הציי אגודת של ההדפס סדנת

 שיר נמכר בתל־אביב, רים
ד של בכתב־ידו ד  פייג־ עו

ש  פיינ־ לירות. אלף 40ב־ גר
 בעוד כרגע עסוק הצייר גרש

רבי שנה לומד, הוא דברים.
 ספר מכין הארץ, ידיעת עית,

בא ארכיאולוגיים טיולים על
 ספר-שירים כתיבת מסיים רץ,

ש תערוכות, ארבע ומכין שני,
 בפאריס. ואחת בארץ מהן לוש
 הצליח הוא בזאת, די לא ואם

גדו ציורי-קיר שני להשלים
 מיסחריוח חברות לשתי לים

 כפרות שש בן במחיר בארץ,
אחד. כל

השבוע פסוקי
מג ראש-;-;;־.-?שלה •

כן־ רב המעיד ח״כ •
 נקרא ״אולי :זינ״ל על שאיר,

בינתיים?״ תהילים, פרקי כמה
 משה המערך ח״ב •

 ״תשב בן־מאיר: לדב שחל,
ה של האחרון היום זה כאן.

להתקזז.״ רצים וכולם כנסת,
 ז׳ק המערך ח״ב •

 סיעת־המערך למזכירת אמיר,
 ששאלה ברדוגו, בהירה בכנסת,

 מההצבעה: נעדר מדוע אותו
 לי אומר מושתן פקיד ״כל
לעשות!״ מה היום
 אישית באיגרת הנ״ל, ן•
 ״כל בדימונה: בית־אב לכל
 מדריך- להעריך שרוצה מי

 חייב בו, להתעמק חייב טלפון,
 שם־ אות-אות, ביסודיות לעבור
שם.״

 יונה המשורר * 1
 ״מצב בן־יהדדה: <״יכי״)

נאור.״ ולא רענן לא המדינה
האש הראשי הרב 0
 לאחר גורן, שלטה כנזי,
 עם דקות 15 בת משיחה ששב

 שיוזמן הכל ״אעשה :רגן רונלד
 לבית יוסף עובדיה הרב גם

 יש האמריקאים אצל הלבן.
 כמו לא לאנשי-דת, כבוד יחס

אצלנו.״

שסי דניאלה מ&תבלננים

 ששרון אסרת
 יעזור, לא

 יעזור, לא בורג
.יעזור לא שסיר .

232׳, הוו! העולם




