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יצקג וזכרו! לזניון ראשי! מיקבי
 היו (משמאל) גרשוני ומשה (מימין)אולמן מינה

ת שייצגו הציירים שני  ישראל א
 בן אולמן שגועות. כמה לפני בוונציה שהתקיימה בגיאנלה,

ת הציג 40ה־  מערכת זוהי השלישית״. ״האשמורת עבודתו א
44ה״ בן גרשוני אישיות. שוחות של המתכונת לפי העשויה התגוננות

 אולם שהיא תיאטרון״, — אדומה ״אטימה עבודתו את הציג
ם מלא ם. שאותם סדקי  הפתיחה לפני חודש נסעו השניים אוטמי

 נראה אולמן וונציאניים. פועלים עם בשיתוף עבדו שם לוונציה,
ת יושב ח ת בא ת על עובד וגרשוני שלו, מההתחפרויו ח ת. א  האטימו

ביותר. המעניין היה הישראלי הביתן כי ציין ורשאי עיתון

 עצומת על לחתום התבקש
 — אזרחים־למען־פרס — אל״ף

 ממשלת־הלי- להפלת הקוראת
 המערך ממשלת ולהקמת כוד

 אמר פרס. שימעון בראשות
 ממשלת את ״להפיל תומרקין:

 לתמוך מסכים. אני הליכוד
 אני הממשלה לראשות בפרס

 דוחפים אתם למה אבל מסכים.
באמצע?״ המערך את לי

 של האחרונה הבדיחה 01
 ה־ על של הפרלמנטרי הכתב

 כי היא שור, יצהלו משמר,
 הישישות שתי את רצח מי נודע

לחיסול היחידה :בירושלים
הלאומי. הביטוח של חשבונות

 תנועת- ועידת בפתיחת 01
 ויכוח־בחירות ניטש המושבים

 מצד משל ם וירוה פרס בין
ו הורביץ ייגאל לבין אחד

 השני. מהצד שרון אריאל
 יצחק נשיא־המדינה, קבל

 כבר אתם מה ״רבותי, נכון:
 הסמכות מן ומתעלמים דוחפים

 נהוג מתוקן מקום בכל שלי?
מתפ לנשיא, באה שהממשלה

 האופוזיציה באה כך ואחר טרת,
 מקומה. את לרשת ונאבקת

 אני בילעדי. הכל עושים אתם
 המישחק את שמנהלים נעלב

בחוץ.״ אני כאשר
 נבון סיפר ועידה באותה 0!
ירו ברחובות שהלך קבצן על

 לו שיתן מאלוהים וביקש שלים
 שלא אחרי לירות. 100 של שטר

 לירות. 50 של שטר ביקש קיבל,
 עד אלוהים, עם התמקח הוא

 לירות, 10 של לשטר הגיע אשר
 לבסוף קיבל. לא אותו שגם

בעמוד. ונתקל ללכת המשיך

 ״כסף לאלוהים: הקבצן אמר
 לדחוף אבל לי, נותן לא אתה
דוחף!״ אתה

ב דברי־הפתיחה בסיום 01
 הקהל מן המנחה ביקש וועידה

ה צאת עד במקומו, להישאר
 ״ומה :ושאל הנשיא קם נשיא.
אצא?״ לא אני אם יקרה

 נפגשו ברמת־גן בסאפרי 0'
 שלמה תל-אביב, עיריית ראש

 עיריית וראש להט, (״צ׳יצ׳״)
 פלד. ישראל הד״ר רמת־גן,

 הם מדוע צ׳יצ׳ נשאל כאשר
 ״קודם :אמר בספארי, נפגשים

 גן- בהעברת דנים אנחנו כל
ו לספארי. מתל-אביב החיות
 בוועידת שהייתי אחרי שנית,

וראי בכפר־המכביה, הליברלים
 הבטיח מאוד, שם שמשעמם תי
 למקום אותי שיקח פלד לי

 אותי אותי והביא מעניין, יותר
מוע חבר על-כך העיר לכאן.״

 מולי רמת־גן, עיריית צת
ר:  כי יודעים לפחות ״כאן הז

אר הוא ואריה נחש הוא נחש
יה.״

מספרים, בבית־המישפט 01
 ששמעיה נודע כאשר מיד כי

 דמי- בסחיטת הנאשם אנג׳ל,
 50 של בערובה שוחרר חסות,

 ב־ מרוצה החלה לירות, אלף
 מרגע שעה, תוך שוק-הכרמל.

 ",האג יום(? השופט שנתן
 השיח- על ההחלטה את יחיא

 שוק־ של בבאסטות נאספו רור,
 50 לירות. אלף 70 הכרמל

 בקופת הופקדו במזומן אלף
 דמי — והיתרה בית־המישפט,

אנג׳ל. עבור כיס
מוקד

 מרדבי ח״כ שמע כאשר 0:
ה בישיבת כי ויו־שוספקי

 נעלם שבועיים לפני ממשלה
ו הורביץ, ייגאל שר־האוצר

 והסתלק, נעלב הוא כי חשבו
לשירותים, הלך הכל בסו אך

להש השרים על לאסור הציע
 זו ״אז הישיבות. בזמן תין

 שלושת־הלאווים: ממשלת תהיה
 ולא מדליפה לא מעשנת, לא

משתינה.״
תומרקין יגאל הפסל 01

 למסיבה הגיע (מימין), לישכת־העיתונות ראשחפץ ואב
 כתב עמיתו, עם לשוחח כדי אנשים. עמוסת

ח גרוס, ריצ׳ארד יו״פי־אי, תו לק  בדירה לחדר־האמבטיה חפץ או
ה ״בגלל המסיבה. נערכה שבה ק סי מו  הצלחתי לא הרעשנית ה

ת ורק ריצ׳ארד, את לשמוע ח קל מי חפץ. הסביר שקט,״ קצת מצאנו ב

2236 הזה העולם


