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 ד! של אשתו חיפשה מה
 ומה נהלל במושב תיכון
שר־החקלאות כואב ל

 בית־החולים של מיקומו ■ —
 בין המהיר הכביש לצד יפה הלל
 מאוד עזר ותל־אביב חיפה

 לשר־ שעבר השבוע בתחילת
גרו* (.פייסי׳׳)פסח החקלאות,

 למישרדו מעתלית בדרכו פר.
 חש הוא בתל־אביב, בקיריה
 מיהר והנהג חזקים כאבים

 חדרה בצומת הרכב את להפנות
 מיידית בבדיקה מיזרח. לצד

 בדרכי אבן השר אצל אובחנה
 בת מנוחה תום אחרי השתן.
להרבות התבקש הוא יומיים

 בהצלחה להילחם כדי בשתייה, —
הקטנה. באבן
 יכול לא אישפוזו בעיקבות ■
 נאום את לשאת גרופר היה

 עיתונאי בכינוס החגיגי הפתיחה
 שנערך העולם, מכל חקלאות
במקו בירושלים. שעבר בשבוע

 לשעבר, שר־החקלאות הופיע מו
 לפני שנאם אוזן, אהרון

 תורגמו דבריו עברית. המוזמנים
 על־ידי ולצרפתית לאנגלית

 של אשתו אנט, המתורגמנית
 אריה הסוכנות יושב־ראש
דולצין.

קוק־ נערך הסיום בערב ■
והנאום רב־משתתפים, טייל

 על־ידי באנגלית נישא המרכזי —
 כהן־אורגד, יגאל שר-האוצר

 בעיות על לדבר שהפליא
 בשורה שישב גרופר, החקלאות.
סימול בתירגום זכה הראשונה,

 דובר של מפיו לאוזנו היישר טני
 בימי גם יניב. נפתלי המישרד

 שימחה הקודם שר־החקלאות
 לשר, בתירגום יניב עזר ארליך,

 שכהן־ שחשב גרופר, מאנגלית.
 העניינים על מדבר לא אורגד

 באמצע לעברו צעק הבוערים,
 על תדבר מתי ״יגאל, הנאום:
 לבעיית מתכוון כשהוא המים?׳׳

 שלו השר את היסה יניב הבצורת.
.׳׳,פייס בושות, לנו תעשה ״אל

ה הוזמנו הנאומים בתום ■
העי ריקודי־עם. לרקוד אורחים

 תומר׳׳) (״ישראל ראול תונאי
אח מידיעות טייטלבאום

 למרכז כהן־אורגד את גרר רונות
 שני לצידם רקדו ושם המעגל
 קסלר גבי ממעריב כתבים

פריאל. ואהרון
נ בלתי־שיגרתית הופעה ■

 בסרט־המתיחות כהן־אורגד תן
 ברקן, יהודה של החדש

 שר־האוצר הגדולה. המתיחה
 שערכה ברית־מילה, אורח היה

 לבנה. רעיה ברקן, של אחותו
 מאורחי אחד היה כהן־אורגד

 היתה שכולה בברית, הכבוד
גדולה. אחת מתיחה

 מציג איתן המראיין ■
 ״עוד בהסתדרות. 2 מס׳ את בירך
 ענה למלך,׳׳ מקיסר תהפוך מעט

 קיסר: ישראל במהירות לו
 זו שקיסר לך, להודיע רוצה ״אני

ממלך.׳׳ יותר גבוהה דרגה
 נשמעו בוועדת־הכספים ■

 יושב־ראש רמים. חילופי־דברים
 ח׳כ לורנץ שלמה הוועדה
 להשתיק ניסה ישראל, אגודת

 זו ״ועדת־הכספים הניצים. את
 לו השיב אמר. אחת,׳׳ מישפחה

 ח״כ אמיר, ז׳ק חבר־הוועדה,
 באמת ״זה מדימונה: העבודה

 מאשר יותר אותך רואה אני נכון.
 לו ענה אשתי.׳׳ את רואה אני

 ״אבל רמון: חיים לסיעה, חברו
פחות.׳׳ מזה נהנה אתה
 ח׳׳ב ישבו במיזנון־הכנסת ■

 ואשתו תיכון דן הליברלים
 אריק העבודה וח׳־כ לודמילה
השי נהלל. בן־מושב נחמקין,

 גידול־הודים. על נסובה חה
 המושבניק: את שאלה לודמילה

 לי להשיג יכול אתה ״אריק,
 בה הביט בעלה ביצי־הודו?׳׳

צריכה את מה ״בשביל בתימהון:

 עימו הביא חזן התנועה. במזכירי שבחרה המיפלגה, מרבז לישיבת בא מפ׳־ם מנהיג 1חזן: יעקב
 צלמי כשראה אן ממנו, מחצית לאכול הספיק הוא נקניק. ובתוכו כריך מהבית, צידה ]

 והשתעשע התיק על הכריך את הניח הוא המצלמות. עדשות מול אל לאכול יאה זה שאיו החליט עיתונות,
ארוחת״הבוקר. את סיים בקלקלתו, ייתפס שלא בטוח שהיה אחרי רק הכריך. את שעטפו בגומיות רב זמן

||^ ך||  חקק גזי של במיסעדתו מעט ובילה לחופשת־שבת יצא המפורסם אסיר־העולם 1ך עי ךן
1 4 1 1 11 /111X1 לראות כדי מפאריס, במיוחד שבא שדלי(במרכז), לאחיו שם המתין הוא .1 תק״ס 

 ומטפל כלא״רמלה בגינת עובד שנים, ארבע בעוד לחופשי לצאת שמקווה אבו, נינה. ולאישתו אחיו, את
שנה. 1* כבר בכלא שיושב אבו, אמר בחוץ,' כבר להיות רוצה להשתחרר, מת ״אני בבעלי-החיים.

 האישה: השיבה הודו?׳׳ ביצי
כמובן.' לאכול ״בשביל

 הכנסת בניין במעלית ■
 ח״כ את שונים ח״כים בירכו
שנב שם־טוב ויקטיר מפ״ם

 בניצחון מפ׳ם למזכ״ל שוב חר
 גרוסמן. חייקה על מוחץ

 שגרוסמן בחיוך העיר מישהו
 ניצחונו. על בו תתנקם עוד

 בחיוך הוא גם הזכיר שם־טוב
 יוסף ברית-המועצמות שמנהיג

 להוציא נוהג היה סטאלין
 שהם כדי המפסידים, את להורג

 ח'כ אחר־כך. בו יתנקמו לא
 זייגר, (״דגי״)יצחק הליברלים

 הכוחות מאבקי את שמכיר
 * העיר: במיפלגתו התכופים

 אותם הוציאו כשלא טעו ״אצלנו
 על קמים המנוצחים עתה להורג.

 חבר הוא זייגר המנצחים.'
 אברהם התיירות, שר בסיעת

 שבאחרונה שריר, (״אברשה')
 שלה מההגמוניה מעט איבדה

במיפלגה.
 הרדיו של כתבת־החדשות ■

 בטוחה היתה מנשה כרמלה
 מבית חבולה תצא שהיא

 כדי לשם באה היא זיבוטינסקי.
 שר־האוצר של נאום לסקר

 לפני ארידור יורם לשעבר
אחרי במצודה. צעירי־חרות

הנו התחילו נאומו את שסיים
 לקראת שאלות. לשאול כחים

מנ התכוונה האחרונה השאלה
 להסיר טכנאי, ללא שבאה שה,
 היא לבסוף שלה. המיקרופון את

 שארידור עד והמתינה נעמדה
 לנוכחים אך דבריו, את סיים

 לה: צעק אחד הספיק. זה באולם
מו היית, למערך גם ״יאללה,

 גסה?' בהמה מיקרופונים, רידה
 יקי חרות צעירי יושב־ראש

 חינוך ״חסרת לה: קרא סקולר
ח' תתביישי  התנועה דובר ל

 של אחיו שהוא ברון יוסי
 ברשות־ לתפקיד המועמד
 ניסה ברון נתן השידור,
 מנשה הצעקנים. את להרגיע

 שניקוו דמעות מחתה המזועזעת
עיניה. בזיוות

 ראש סגן לשעבר סקולר, ■
 רמת-השרון, המקומית המועצה

 לשלוש ישראל, את בקרוב עוזב
 שליחי־ ראש יתמנה הוא שנים.
 במקומו בארצות־הברית העליה

שכטר. משה של
גרינ חיים המיסעח ■

 אורי המשורר של בנו ברג
 טעם פיתח גרינברג צבי

 בהנאה קורא הוא בשירה. מיוחד
 המשורר שירי את דווקא רבה

פן. אלכסנדר הקומוניסטי
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