
שמי דניאלה מאתבלתים

חם׳ !*ראה,  מנ
 שלווה עיר יזה

ג ביירות זאת

המערבית בביירות בתים

ם שי אנ
הראשו העובדים שני 9;

סגי בעיקבות שיפוטרו נים
 ובחגים בשבתות החברה רת
 של בנו שילנסקי, שפיר הם

 ולאה שילנסקי, דב השר סגן
 ראש־הממשלה. של בתו בגין
 על אל עובדי של הוועדים דובר
 שהשניים גילה זלצמן, גכי
 למישמרות־שבת מגיעים היו

ברכב.
 שאנשי מספר זלצמן ■

הלי מהתנהגות נדהמו מל אל
נפ הם כאשר בפרשה. ברלים

זייגר, יצחק ח״כ עם גשו

 יש הממשלה בישיבות 9;
 שר־האנרגיה לבדיחות. עדיפות
 בתוכנית- נשאל ■כרמן יצחק
 יש אם רוח, ומצב בירה הרדיו
 הוא ממשלה. בישיבות הומור

ל אם נוהג: קבע שבגין ענה,
 פי־ סיפור יש מהשרים מישהו
ב הקשורים בדיחה או קאנטי
האח לפני ידבר הוא דיונים,

רים.
 את אגמון שאל כאשר 9

לי :מהקהל צעקו השאלה א )
 !״שוסטק :שופטק עזר)
מתבדחים זאב במצודת 1

ת לראווה מציגטוטקובד וויו ס פ  קרן״קיימת קו
ה. סנ ה, י ט  ומורח גרפיקאי סר

ה חלק מ  כרזות של נלהב כאספן ידוע ״בצלאל׳/ של הגרפית ב
 שבגווה־צדק בביתו ארץ־ישראל. של בעברה הקשורים וחפצים

ק הוא בתל״אביב חזי ישנים. מישחקי־ילדים של ענק אוסף מ

 אמר הוא ועדת־הכספים, חבר
ח אלף 200 לי ״תביאו להם:

הליב בעד שתצביעו תימות
כ יסודר!״ העניין וכל רלים,
 ללא השר עם נפגשו הם אשר

 שאל: הוא מודעי, יצחק יק,ת
 העסק כל עולה בכלל ״כמה

טו זלצמן ז״ השבת של הזה
 מודעי, של התנהגותו שלפי ען,

ש לו נראה המיצוות, שומר
 לתפקיד להתמנות עומד הוא

שר־הדתות.
 הדרומי המושב חברי 9

הפו לתנועת השייך בני-עיש,
 עם לפגישה באו המיזרחי, על

 הקסטל, בבניין המפד״ל צמרת
 הם מר־גורלם. על לבכות כדי

 ושהם במצוקה, שהמושב טענו
 לכך ובנוסף בחובות שקועים

 בגלל אליהם, מצטרף אינו איש
 בורג, יוסף שר-הפנים, שמם.

ו מאוד יפה הוא שהשם טען
 הרימו כאשר המושב. את הולם
 ראשי הם ״עיש הסביר: גבה,

שר.״ יוסף עדיין של תיבות

 לוי דויד ראש-הממשלד, שסגן
 שלו במסע-הבחירות מזמן פתח

 הוא שאליו הבכיר, לתפקיד
 עבודתו על־חשבון משתוקק,
 השיכון־והבינוי. כשר השוטפת

 עם בפגישות עמום עבודתו יום
 ענייני כשאת מיפלגה, פעילי

 עמום עוזריו מנהלים המישרד
 ומנכ״ל פרוסי ואבנר לכל

וינר. אשר המישרד,
לחב לוי של יחסו על 9

ה הסיפור יעיד במיפלגתו ריו
 את לשיחה אליו הזמין הוא : בא

 חרות, מרכז חבר הקבלן,
סן. (״יוסי״) יוסף נ י לי כ ק
 עוזריו לו הודיעו הקבלן, שבא

 לקבל יכול אינו שלוי השר של
כש פגישה. נקבעה שוב אותו.

 השנייה, לפגישה הקבלן בא
 כמה מיהר שהשר לו הסבירו

 דחופה לפגישה לפני־כן דקות
 פגישה נקבעה שר־האוצר. אצל

 ב- התקבל קליינמן שלישית.
 מחליפים ובעודם לישכת־השר,

ל־ לבל התפרץ מילות־נימוסין
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