
 אוהד קיבוצניק. הוא ב.,מורך גלעד אבנר של יורשו
בדרום־אפריקה המישטר את המעריץ התחיה של

 האוניה של הנוכחי הקפטן ■
 אבנר הקברניט אחרי מורן,

 הנוסע את שהשליך גלעד,
 אדל־ עילו הוא לים, הסמוי

 עין־חרוד הקיבוץ חבר שטיין,
 תמונה בזמנו שהחזיק מאוחד,

 אדלש־ חדרו. קיר על סטלין של
 התחיה, תנועת תומך כיום טיין,
 השחורים של בעיה אין כי טוען

הקומוניס וכי בדרום־אפריקה,
הבעיה. את יצרו טים
 ראש־ה־ פרם, שימעון ■

 כדי־ השבוע נשאר לא ממשלה,
למ בירושלים, שלו רת־השרד

ל המתקדמת שהתנועה רות
ההפ אתר את שם חנכה שלום
 בנווה־ פרס של שכניו גנות.

 לראות יכלו בתל־אביב אביבים
 במירפסת שמש תופס }*ותו

ב ומדבר 12ה־ בקומה צדדית
ל כמשוגע הידוע פרס, טלפון.
 למירפסת לצאת נוהג היה שמש,

העבו מיפלגת במרכז בלישכתו
 בתל־אביב. הירקון ברחוב דה

 את להוציא נוהג אפילו הוא
 נסיעה, בשעת המכונית מן ראשו

 קר־ מעט יקלוט פניו שעור כדי
ני־שמש.

 ועדת־הכספים בישיבת ■
 ח״כ השבוע אמר הכנסת של

 מתנגד הוא כי זייגר, יצחק
 מכיוון לחלב, סובסידיות למתן

 לו ענה לקיבוצים. הולך שהכסף
 שר- סגן בץ־עוז, אברהם

 יתנו שלא מוגזם כי החקלאות,
 שזייגר מכיוון רק לתנובה כסף

 כי לו, השיב זייגר השתגע.
 לפרדס־ מתאים דיבורו סיגנון

 נגמל לא כנראה ושהוא חנה,
 שסגן־ ראוי כי הוסיף, הוא מאז.
 במונחים בעתיד ישתמש השר
 וכץ־ זייגר פרלמנטריים. יותר
ה הספר בבית יחד למדו עוז

בפרדס־חנה. חקלאי
הטכ מדיניות על בנאום ■
 הערביים, הסטודנטים כלפי ניון

 עיתון את כהנא מאיר ציטט
 הגיב האתון. פי הסטודנטים

 (מפ״ם>: גרנות אלעזר ח״כ
האתון.״ פי את השם ״ויפתח

 עמר ארצה שובו ביום שבקו.
 כמד מחדש לבחירה צ׳אושסקו

 ברעם הרומנית. המיפלגה כ״ל
 עוזריו את רבות פעמים תיחקר

 להיבחר סיכוייו על הנשיא של
 ״מה הפתעות: יהיו לא אם ושאל
 וצ׳או־ לישראל אחזור אם יהיה

 מזכ׳׳לי' עוד יהיה לא שסקו
 מלוויו של האטומים פרצופיהם

הנושא. את לשנות אותו שיכנעו
בע סיפר אבן אבא ח'כ ■
 דג* איתן שערך ראיונות רב

שע הטלוויזיה סידרת כי ציג,
והי הציוויליזציה מורשת רך,

 של לשיא השבוע עלתה הודים,
 ב־ וזכתה בארצות־הברית צפיה

 אחוזים 97 צופים, מיליון 30
 סיפר אבן יהודים. שאינם מהם

 את לשדר עיסקה על חתם שהוא
 ונמצא בבריטניה, גם התוכנית

 הטלוויזיות עם גם במשא־ומתן
ב סיפרו והיפאנית. הגרמנית

 הרביעי במקום נמצא השם אותו
 העיתון של רבי־המכר ברשימת
 והוא טיימס, ניו־יורק היוקרתי

 שהגיע הראשון הישראלי הסופר
ה בסיום זו. מכובדת לרשימה

 כשי ספר לדנציג אבן נתן ראיון
חמה. הקדשה לו וכתב אישי
 הד״ר סיפר ערב באותו ■

 הוא שגם בר־זוהר, מיכאל
האמ המו״ל כי ספרים, כותב

 להשתמש לו הציע שלו ריקאי
 מכיוון אסטינגס, מייקל בשם

 ו־ ״לבנטיני הוא האמיתי ששמו
לג ועלול מרי,״ מיזרח־תיכוני

מיסחרי. לכישלון רום
 ש־ ידין, יוסי השחקן ■

 אם נשאל הערב, באותו רואיין
פולי בין משותף מכנה יש

 ידין תיאטרון. ושחקני טיקאים
 השניים. בין ההבדלים את פירט

 מאז אם היתה הבאה השאלה
 עלתה רגן רונלד של כהונתו
 ״כמי ענה: ידין השחקן. תדמית
ל מרשה אני במישחק, שמבין
 יותר נשיא שרגן לומר עצמי
משחקן." טוב
 דונסקי קארן הדוגמנית ■

זקוק הח״כים מבין מי נשאלה,

 מאוניה יהודי נוסע מורידים היו
 סובייטית. או אנגלית איטלקית,

 הנואמים, מדוכן ביטון כשירד
 טובי תוסיק ח״כ אליו ניגש

 בדבריו שהזכיר בו ונזף מסיעתו
סובייטית. אוניה
 ח״כ של הכרוני היעדרו גם ■

מהכנסת אבו־חצירא אהרון

 מסוגלים עדיין העכברים יוצא,
 מבקש שהוא אמר, הלל לשחק.

 ח״כ של בכבודו לפגוע שלא
 ״החתול מהביטוי ולהימנע כהנא

כהנא״.
 הכנסת מליאת בישיבת ■

 כחף מאיר ח״כ תיאר השבוע
פער ותפס רדף כיצד אבידוב

 להיפרע שר־התחבורה, קורסו,
 בח״כ ונזף המסויים, מהשבועון

 הצעיר שהח״ב על ביטון צ׳רלי
הזה. העולם את ציטט
 מזכ״ל ברעם, עוזי ח״כ ■

 מרומניה חזר העבודה, מיפלגת
 מפולחן־האישיות תדהמה אחוז
צ׳או־ ניקולאי הנשיא של
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 לשעבר, אצ״ל חברי רובם במקום, שנכח הרב הקהל שורות שתי ביו עבר הוא הטקס בטוף הדתי. הטקס
 רגליו. על צעד ובקושי וחיוור, מאוד רזה נראה בגין שפתיו. על רפה חיוך מעלה כשהוא ידיהם את ולחץ

בית״הקברות. של התלולות המדרגות את לרדת שיוכל כדי בזרועותיו, בו תמכו ובנותיו אנשי״הביטחוו

 הנוסע פרשת על בנאום ■
 הפתיע הכנסת, במליאת הסמוי

מה בציטוט ביטון צ׳רלי ח״כ
 אל והטילוני ״שאוני יונה: נביא
מעליכם." וישתוק*ום הים,
 כי ביטון, אמר נאום באותו ■

אילו בארץ סערה פורצת היתה

 למצוא הכנסת מליצני מנע לא
 ״תמ״י לתנועתו: חדשה הגדרה

מגונה". מיזרחית תנועה —
ה יו״ר הילל, שלמה ■

 של כבודו על להגן נחלץ כנסת,
הת כהנא כהנא. מאיר ח״כ

כהנא החתול שכאשר בטא,

 לדבריו, שהשליכו, ערבים טים
 ביום־הכי- בית־כנסת על אבנים
 קרא למישטרה. ומסרם פורים
 טובי: תוסיק ח״כ לעברו
ה את להם לנקר צריך ״היית

עיניים!״
חיים ניסה דיון באותו ■
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