
 ועוד נייר עוד ביקש השוטר
 הדו״ח רישום כדי ותוך נייר,
״בזמן :בגאווה ליבין אמר

רפור לעשות לי יוצא האחרון
חשובים.״ לאנשים טים

ה הבדרן 8! מ ל  (״ג׳ינ- ש
רג, ג׳י׳) ב ד ל בש שהוזמן גו
שלו של לפתיחות שעבר בוע
 שמישהו סיפר פאבים, שה

 אחרי כוס הזמין לפאב, נכנם
לש בלי ויצא בירה, של כוס
 ״הי, המוזג: לו כשאמר לם.

ה־ עבור לשלם שכחת האלו,

 ראש־ סגן ארצי, יצחק 8[
 רשימת וראש תל־אביב עיריית

ה למסיבת הגיע לכנסת, ל״ע
 ערך האמנים שאירגון הפתעה

ונשאל אופיר, לשייקה
 ארצי־האב שלמה. בנו, היכן

 כבר הוא ״שלוימל :מיד השיב
 שלו, באבא תלוי לא גדול, ילד

 לחיות מתחיל הוא — ובכלל
בחצות.״ רק
 ירושלים ממלונות אחד 8!

פו מכירה שעבר בשבוע ערך
במשך בלתי־רגילה. מבית
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 לתכשיטים המחלקה את כיום מנהלת לשעבר, ״אל״על" לת
 המכון, מנהלת עם לפתיחה באה והיא ב״מכון־הייצוא״ ולאבני״חן

בה. שהוצגו באבנים בתצוגה רבה בקיאות גילתה נלה מטלון. יעל

הנמ השתיין לו ענה בירה!״
לש כדי שותה ״אני . : לט

!״ כוח
ת״אט־ מנהל שהיה מי 8!

מו־ אכיטל ירושלים, רון |
בטל לעבוד שחזר סינזון,

שמו בת חופשה אחרי וויזיה
 איש ״אני הסביר: שנים, נה

וב מטרים, שני לי יש גבוה,
 את למלא יכול שאני רור

קט אנשים שני של התפקיד 1
נים.״
הלי של החדש הח״כ 81
 נאלץ רייסר, מיכה כוד,

זמן יותר להקדיש באחרונה 1
אש לפוליטיקה. מאשר לביתו ^

 לכי- כיום מרותקת חנה, תו,
 תאונה בעיקבות סא־גלגלים,

 ב- מביתה בדרכה לה שהיתה
 חנה לנס־ציונה. ראשון־לציון

נקש שאליהם באופניים, רכבה
בני של כלבי־הזאב שני רו

התהפכה בדרך רייסר• הזוג ״
 זה נשברה. רגלה וכף חנה,

 מסוגלת אינה אחדים שבועות
 מוצאים שכנים מביתה. לצאת

לחצר, הכלבים את בתורנות
 עם יותר להיות נאלץ ומיכה

 ובנו. התאומות בנותיו שתי
יכו חנה אין התאונה בעיקבות

ה באירועים חלק לקחת לה
לכנסת. בעלה בבחירת קשורים

 על להחתים המלון נהג שנים
ש חשובים, אורחים קיר-עץ

 המלון הנהלת בו• התאכסנו
קט לפיסות הקיר את ניסרה

 חתימותיהם את ומכרה נות,
 ראש קישינג׳ר, הנרי של

 אדוארד ניו־יורק עיריית
ץ׳,  אולמן, ליב השחקנית קו

 כגין מנחם ראש-הממשלה
 דיין, משה וחברי־הכנסת

 כר־ חיים פרס, שימעון
 ההכנסות אכן. ואבא לב
 ב־ המיזרחי לנשות קודש היו

 סכום שקיבלו ארצות־הברית,
שקל. אלף 100 של

 התקיימה אילתי במלון 81
ש צילום, של פומבית מכירה

 אול* שחקן־הכדורסל ניצב בו
 מנהל־המועדון ולידו פרי, סי

 לעבר המשתין ינוקא משה
 ביקש קונה־התמונה המצלמה.

ינו גבה. על יחתום שינוקא
 אלא הצילום, על חתם לא קא

— אשה כל ״חלום :כתב
 גבר כל חלום במיטה. ינוקא

בקבר.״ ינוקא —

ל שהגיעה עיתונאית 81
 בתל־ מרכז־תכשיטים פתיחת

 :החנות מנהל את שאלה אביב
דוג כאן מחלקים לא ״מה,

?״ מאות
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