
שמי דניאלה מאתבלתים
שלרפול רכך ההוכחה מה
ר?1מ1ה חוש יש

 אחד עם יפה עם תנועת ■
 אזרחות תעודות השבוע חילקה
 היתה התעודות מקבלי בין טובה.

 הנשיא אשת נבון, אופירה
 לאות תעודה שקיבלה לשעבר,

 למען פעילותה על הוקרה
 באותו שקיבל נוסף אדם ילדים.

 לזולת עזרתו על תעודה המעמד
 ״אני שאמר: נתן, אייבי היה
 עושה!״ אני דיבורים, אוהב לא

שלף המישפט את סיים ובטרם

 שנה 16 לציון בנווה־צדק,
 למילוימת ושנה 1967 למילחמת

 דווקא התקיים הדיון הלבנון.
 אחרת מילחמה של רישומה תחת
 בסוריה. הצפויה המילחמה —

 שדיבר סובול, יהושע המחזאי
 שחיילי־ הציע המתכנסים, לפני

 למילחמה המתנגדים מילואים
 יתאספו בתיהם, את יעזבו הבאה

 אוהלים, בו וינטו ציבורי בפארק
צווי־הקריאה. לבוא יחכו ושם

 זוהי מיוחד. מסוג אמבטיה בתוך שוכבת 1שביט; ציפי
לב, בצורת אדומה גיאקוזי אמבטיה 1

 ,1948ב״ לישראל, בא מאז נתן. אייבי של החדש בביתו הנמצאת
 - ושוויו לאחרונה קנה הנוכחי הבית את דירות. 28 נתן החליף

 שלו, הקומות שתי על הבית דולר. אלף 250 הוא - התכולה כולל
 מאוד אוהב אייבי העוזרת. גרה השניה בקומה תמונות. עמוס

חשמליים. מכשירים מיני בכל ביתו את צייד והוא לבשל,

 אלף מאה סר על צ׳ק מכיסו
התנועה. לפעילות תרומה שקל,
 התעודות חלוקת בטקס ■
 ניצב גם המוזמנים, שאר בין נכח,

 מפקד תורגמן, אברהם
 תורגמן תל־אביב. מחוז מישטרת

 במהלף הטקס את במפתיע עזב
 שקיבל מכיוון התעודות, הענקת
הכרמל. בשוק רצח על הודעה

להו הממשלה כשהחליטה ■
 הרופאים, נגד צווי־ריתוק ציא

 במקומות־ השובתים התכנסו
 עקרד והחליטו שלהם הנופש

 לחייב ניתן שלא מכיוון נית:
 לצווי־הריתוק לסרב רופאים
 החליטו החוק, על ולעבור

 שרופא מיקרה בכל כי השובתים
 — ויאסר לצו־הריתוק יסרב

 כי הוחלט אותו. יזניחו לא חבריו
 ייעצר, הרופאים. שאחד ברגע
 את האחרים הרופאים כל יעזבו

 לבית־ כולם וילכו בתי־החולים
סולידריות. לאות הסוהר,

 המילחמה נגד הוועד ■
 אסיפה השבוע ערך בלבנון
יחיאלי בבית״הספר פומבית

השבוע פםוקי
 ״זו שרון: אריאל השר •

 בעולם היחידה המדינה
 את עזב שלה ששר־הביטחון

 שלא ממעשה כתוצאה תפקידו
 ולא רגל לא וגם בו, יד לו היה

ידיעה.״
 ״גם הכהן: מנחם הרב •

 את לסגור הממשלה של ההוראה
 מנעה לא בטאבה מעבר־הגבול

הגבול.״ את לעבור מהרופאים
 ״איני בן־נתן: רפאל •

 אוהב ואיני פוליטיקאי
 ומשרת עסקן אני פוליטיקה.

קדוש.״ עניין
 בן־נר: יצחק הסופר •

 יפה כך כל תחנת־שידור הורסים
אחת. מפוקפקת גברת בגלל
 גבע: אהרון העיתונאי •

 לא שר־בריאות — שוסטק
 בגב. מיחושים לו יש בריא.

מהכיסא. לקום מתקשה
 אברהם עורר־הדין •

 — 83 ציונות ברדוגו:
 הדרוזים עובדים, הערבים
חי. חי. חי. ישחןל ועם שומרים
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