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 לפיד זנו1ט של לנפילת! חיכה מי
בחינם להרצות אבן לאבא יגרז□ נמה

 בפתח־ חילוניים פעילים ■
 העבודה ח״כ את הזמינו תיקווה
 לפניהם, לנאום דמון חיים
 ליד שעברה, השבת בליל

 שח״כים לו נאמר היכל. קולנוע
 רמון כשבא שם. יהיו נוספים
 חברים מצא לא הוא למקום,

 זאת לעומת אך הכנסת, ממליאת
 רוזנבלום. בפנינה פגש

 לא ״אני אותו. הרתיחה זו עובדה
 אמר איתה,״ להצטלם באתי
 שבכל לו הציעו המקומיים רמון.
 שצוות מפני יישאר, זאת

 להגיע אמור היה טלוויזיה
 מי חשוב ״לא רמון: ענה למקום.
 מצטלמים!" מי עם אלא מצלם,

במהירות. המקום את ועזב —

 צבי החדש, התחיה ח״כ ■
לתפ השבוע שנכנס שילוח,

 שפרש, פורת חנן במקום קידו,
 צמד של השלישי הנציג הוא

 בוריסלב־ הפולניות העיירות
 עיירות משתי בכנסת. דרוהיביץ

 העבודה ח״ב יצאו אלה סמוכות
 יושב־ראש וייס, שבח החיפאי

 שפירא, אברהם הקואליציה
 איזור באותו ישראל. אגודת ח״כ

 זה איזור בגין. עליזה נולדה
 הציע כבר ווייס בנפט, עשיר הוא

 יקימו הח״כים ששלושת השבוע
 יוצאי־פולין של שדולה בכנסת

מחפשי־נפט.
 הקצונה של ליום־העיון ■

 חילות־ מיפקדת של הבכירה
 של העורכים הוזמנו השדה

 כדי השונים, כלי־התיקשורת
 כלי־ של בתפקידם לדון

המ בעיתות־חירום. התיקשורת
 אך סומנו, לא הבימה על קומות
 את האורחים תפסו כאשר

 בלי כי התברר מקומותיהם,
 סדר לפי בדיוק ישבו משים

 רוני לשמאל: מימין ההשקפות,
 משה חרות: ח״כ מילוא,
 תת־אלוף עורו״הצופה, אישון,

 יוסף צה״ל; דובר אבן, יעקב
רשות־ מנכ׳׳ל לפיד, ו״טומי")

 מחכה אתה חודשים שלושה
לזה!״

מילוא רוני חרות ח״כ ■
 שהועלה הראשון המרואיין היה

 באילת לרום מלון לבימת
דנציג. איתן המראיין על־ידי

ההר למסע התייחס אבן ■
 שרון אריאל שיערוך צאות

 — שתמורתו בארצות־הברית
 להרצאה דולר אלפים כעשרת

 לכיסוי תשמש —
 נגד הגיש שהוא מישפט־הדיבה

שאני ״מכיוון טיים. השבועון

 בן אמר רק״ח,״ סיעת עם אפילו
 עיניהם מול רמות־נפתלי. מושב

 הסביר: שומעיו של המשתאות
 להתאחד מוכן אני זו ״למטרה

 לעומת אבל השטן, עם אפילו
 ממשלה להרכיב כדי זאת,

עם ללכת אסכים לא חדשה,

 עניין על נשאלו כאשר משינוי.
 ארוך, נאום אשל נשאה לבנון,
 בצירופי הזמן כל סייגה אותו
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דיסנצ׳יק, עידו השידור;
 אבנרי אורי מעריב; מעורכי
לונדון. ירון חערב, ומנחה
 התחלת אחרי קלה שעה ■

 שעליו הכיסא התמוטט הדיון
 השתטח והוא לפיד, טומי ישב
 אמר הוא לפיד כשקם הארץ. על

שכבר יודע ״אני למילוא:

 שהוא בצחוק, אמר מילוא
 הראשון שהמרואיין מתפלא

 אבא האופוזיציה, נציג איננו
 באותו השתתף הוא שאף אבן,

 מילוא, הסביר ״כמקובל,״ הערב.
 שמשיבה היא ״הקואליציה
 במקום דנציג ענה לאופוזיציה.״

 שהוא מרגיש בוודאי ״הוא אבן:
באופוזיציה.״ ואתם בקואליציה

 אני שם, יאמר שהוא ממה מודאג
 הוא שבו מקום לכל אחריו אלך

 — גירסתי את להציג כדי ירצה,
בהתנדבות.״ אך

 רענן הניצי העבודה ח״כ ■
 שומעיו. כל את הפתיע נעים
 אני הממשלה את להפיל ״כרי
אחת בשורה להתייצב מוכן

אגודת־ישראל.״

 יהודים תיירים קבוצת ■
 השקפת בעלי מארצות־הברית,

 התארחה קיצונית, ימנית עולם
 לדברים והאזינה הכנסת במישכן
 תמר הח״כים להם שאמרו
 רום יוסף מהעבודה, אשל

וירשובסקי ומרדכי מחרות

 ידיים, נפתולי מרוב באנגלית:
גוף. בלי בסוף נשאר

 גם התייחס כך אחר ■
 ואמר: לשאלה, וירשובסקי

 שנצא או לזנב. משולה ״לבנון
 בין לנו מקופל כשהוא משם

שם." אותו שנאבד או הרגליים,
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