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לרפת מייד רץ אלון ויגאל
 ירושלים עיריית ראש !■
 יחסה על נשאל קולל! טדי

 דד נראש אליו !חטמשולר, של
 סשיב יזשרואל. בירת שהוא עייר
 עם עיסק לי היה ״קודם :טדי

 ייש עיסשייו עדינות, ממשלות
זירה.״ ממשלה עם עסק לי

 שר־החוץ־לשעבר בשבא 81
העי של לביתם אלון יגאל

 ובעלה ירים זיוה תונאית
זיכ להעלות !פדי שדה יורם

 שנים 25 !מלאות עם רונות,
 יצ" הפלמוח ומפקד של למותו

 יורם, של אביו שדה, ק ח
 סשבידה פניו את זיווה קיבלה

 ״או! :אלון לה !אמר דסקי. ינוס
 בדיוק יודעת שיאת דואה אני

 אגב זה.״ ברגע זקוק אני למה
 המשקה בוס את כי .סיפר כך

 הרים בחייו הראשונה החריף
 מיב' הצלחת אחדי ״הזקן״ עם
 העיר גפבשד, !שבו דני, צע

לוד.
 סופר הזדמנות באותה 8!
 את גייס שדה !שיצחק אחרי כי

 מ־ בחורים !וכמה אלת יגאל
 התקיומד. לפלמ״ח, כפר־תבור

 הב- נטלו בה מוצלחת פעולה
 שהיה הזקן, אמר חלק. !חורים

ל המרה הטיפה כחובב ידוע
 :הפעוילח מפקד שהיה אלון,

לה טובה הזדמנות זוהי ״נו,
״ה יגאל, משקה.״ בוס רים

 והביא הרפת אל מיהר ילד,״
חלב. יפד משם איזתו

 בין שהתקיימה בפגישה 8(
 לבין דן גוש עיריות ראשי

 יושר כורג יוסף !שר־הפנים
 שוסטק אליעזר הבריאות
 חיריה מיזבלת בעיית הועלתה

תוש את מטרידים שריחותיח
 !והסביבה. רמת־גן דרום בי

 ומה ״!אין :שוסטק השר אמר
 קיי- עובדה היא חידה לעשות,

 אותה להעלים אי־אפשר ימת.
 שאי־ יםשם ׳בדיוק מהשטח,

 שאר יכל את ,להעלים יאפשר
במדיגד,.״ הזבל

 תל-אביב עיריית ראש 8:
 טען, להט (״צ׳יצ׳״) שלמה

 דונם 260כ־ שוד לו דרושים כי
 של האשפה את לקסור כדי

 ׳הגיב צחנה. ולמנוע תל־אב״ב
בני־ברק, עיריית ראש כך על
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 כרזת נושא מטוס לרשותו העמידה והעירייה החדשה בעירו קונצרט ערן הוא נטי. השלוש, בת ובתם
 גיטליס ערן למחרת לו. להאזין באו העיר מתושבי 1500 ואומנם, הקונצרט. את שיקדם פירסומת

 גאון של עתיד מנבאים שלה הפסנתר, על הפורטת השלוש בת לבתו כמלווה הפעם נוסף, קונצרט
בפאריס. הראשון בפרס זכה 13 בגיל וכבר שש, בן בהיותו הכינור את גילח עצמו עברי מוסיקלי.

ש ״מזל :גומלים ישראל
׳מצבות.״ גם ציריך לא

 שד״ו&לו ההצעות אחת 8!
 להסיע היתד, !פגישה ׳כאותה

או ׳וולקבור לאשדוד הזבל את
 ה־ מרכז יד׳ר אולם שם. חו

אי פיגזזס המקומי, שיילט׳ון

 הזבל שריפת כי הסביר לץ,
 לטונה ל״י 10 עולה בחיריה

 יתעלה ומאשדוד קבורתו ׳ואילו
 שר־הפנים, הטונה. ל״י 250

 להתגבר ייסול לא בורג,■ יוסף
 ואמר: !אפו את ׳סתם עצמו, על

 ׳בש־ ומבין לא באמת אני ״אז
כל-כף להוציא צריך ימה ב״ל

 כדאי כזה !במחיר כסף. הריבה
 למה חדש, זבל לקנות כבר

ד׳ !משומש לקנות

 של האסירים עושים מה 8!
 להם כשמתהשק נזעשיהו ■פלא

 קופת־ יזשב־דאש יאת להרגיז
ידלין, אשר לשעבר, חולים

טוב. במזל בו ילדה תמי בתה השנייה. בפעם לסבתא הפכהירקוני יפה
״המערה״ מועדון עט הארוכים קשריה את שניתקה יפה,

 לעצמה להרשות יכולה היא לכן הירושלמי. ב״חאף׳ כעת מופיעה העתיקה, ביפו
 בתה שכן השבועיים, בן ואמנון חודשים ושלושה השנה בת שלומית בנכדיה, לטפל
 הבייבי תפקיד בין יפה מתמרנת כן ירושלמים. הם צרפתי, אליאב וחתנה, תמי

רבה. בקלות לתפקיד מתפקיד עוברת היא כשלדבריה בערב, והסטאר ביום סיטר

^̂  נסית איש חצקל
 והוא ממנהגו חצקל חרג לא זאת לעומת שלו. סם

 כשאת ביום, ארובות שעות בבית־הקפה יושב עדיין
 נכדו, עם כלל בדרך מבלה הוא אחר־חצהריים שעות

הקפה. את ומנהל התפקיד את שירש משה, של בנו לי,
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