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כדב הכלכלית,״ האופוזיציה

ריו.

 מתאמן, ליבני יצחק |■
 הערות־ בסידרת אלה, בימים
 בארץ מורים שהשמיעו גנאי,
 בהן ושיש שניים, או דור לפני
 המורה של רמתו על ללמד כדי

ל רוצים כשהיו אז. הישראלי
אומ היו המפריעים את השתיק

 :או בשר״. כל ״הס :להם רים
 ל- לשונו.״ כלב יחרוץ ״בל

 :בפסוק מגיבים היו דבר־שטות
ו קל לחכמים, שתיקה ״יפה
אומ היו אחרים לכם.״ חומר

 לועך ״שית למפריעים: רים
רש פי ״יסכר או: בעפר.״

הש שהם הוא המעניין עים.״
 בביטויים תמיד, כימעט תמשו,

מס ליבני מהתנ״ך. השאולים
 בלשון פונה הוא שכיום פר

אי שעדיין ילדיו, לשני דומה
 בית- ספסלי את חובשים נם

הספר.

 שבו קבוצתי אונס אבל סדום,
 בתוך אסירים, 15 משתתפים

 אלא מינית, סטיה אינו התא,
 אדם של השפלה לצורך צעד

 מלשין. שהוא בו שחושדים
 מנהלי שהיו סיפר, רוזנפרל

 את לצמצם שכדי בתי־כלא,
 היו הכלא, מנהיגי של כוחם

ב המנהיגים אחד את תופסים
או מחבקים בחצר, הסיור זמן
 כדי סיגריה, לו ונותנים תו

 בעצמו שהוא יחשבו שאחרים
משתף־פעולה.

 מנאשמי לוי, .מימון 81
עונ את המרצה הרצח־הכפול,

הח ברמלה, בבית־המעצר שו
 לתא חבריו תוכי. בתאו זיק

 מלשין שהתוכי למסקנה הגיעו
יו שמימון ודרשו לסוהרים,

 התוכי נמצא עכשיו אותו. ציא
 יה־ עורך־הדיו של במישרדו

מי של פרקליטו כהנוב, לי
 :הזמן כל צועק והוא מון,

מימון!״ ״מימון,

 רב בתיאבון אוכל האסטרולוג,ליפשיץ הוצל
להת לבמה שעלה לפגי עוגה,

 היה ליפשיץ אל־סאדאת. אנוור רצח אחרי ראיונות, בערב ראיין
בקרוב. יעלמו הערבי העולם מנהיגי שרוב וטען מרומם, במצב־רוח

־ תמר העיתונאית 8! בי  א
 לענייני ניספחת שהיתה דר,

ב הישראלית בשגרירות נשים
ש השבוע סיפרה וושינגטון,

המש של טובים הכי החברים
 הם באו״ם הישראלית לחת

יהו שהם משום הבנין, שוערי
דים.

רי צבי שנכנס לפני 81
 מישרד־ כדובר לתפקידו מון

 של לטיול נסע הוא התיירות,
 בן בנו עם באנגליה שבועיים

 את שעזבו לפני גיא. 13ה־
ל בנו את לקח הוא לונדון

ול המפורסם, בטאוור טיול
הצ לא הם השניים של צערם
 הסיור, את במקום לסיים ליחו
אנ אלפי חשמלי. קצר בגלל
ב המתינו במקום ששהו שים

 אך התקלה, לתיקון סבלנות
 לנוע רבים החלו כשעה כעבור
 העמידו בפתח היציאה. לכיוון

 וכל שולחן, במקום האחראים
 כדי פרטיו את רשם שיצא מי

ב כספו את לקבל שיוכל
ב 14ב- אירעה הפרשה חזרה.

 הספיק כבר ורימון אוגוסט,
 כעבור העניין. את לשכוח
אוק בתחילת שבועות, שיבעה
 כ־ימ לביתו רימון קיבל טובר,

ה ולדברי האתר, מהנהלת תב
 3.7 מצורפים היו התנצלות

ה שני מחיר שטרלינג, לירות
 לתיירות דוגמה ״זו כרטיסים.
הדובר. אמר למופת,״

 מעשיהו, כלא מנהל 8'
ש סיפר דוזנפדל, שאול
מעשי אין במעשיהו אומנם

 צדוק, שלמה כשנשאל 8!
 למרד שקרא כמי שהתפרסם

 ראיונות, בערב המיזרח, עדות
 על לגשר אפשר לדעתו איך

 וספרדים, אשכנזים שבין הפער
״מי :ושאל לקהל פנה הוא
 לשלמה לתת מוכן כאן שהו
י״ לאישה בתו את צדוק

 האסטרולוג כשנשאל 81
הרצי אחרי ליפשיץ, הרצל

 צפוי מה אל־סאדאת, של חו
נשיא :השיב הוא במרחב,
 אל־אסד חאפט׳ סוריה,
 צריך היה הוא בכלל, ייעלם.

חודשיים.״ לפני כבר להיעלם

 הכנסות- על הממונה 8!
 נשאל לין, אוריאל המדינה,
ב אגמץ, יעקוב על-ידי
 מדוע שאלות־אישיות תוכנית

ה מישפחתו שם את שינה
 עורך־דין לין, אסולין. קודם,

ידע ״לא היסס: לא במיקצועו,
איש־ציבור.״ שאהיה אז תי

 גדי. השחקן כשקיבל 81
 קבוצת מטעם גביע־מגן, יגיל
 אוהד היותו על רמת־גן, מכבי

ב לברכם החליט הוא מסור,
 ראש־ את וחיקה היתולית דרך

 המברך בגין, מנחם הממשלה,
 יש ״לרמת־גן הקבוצה. את

 התאמן מעליה כי גדול כבוד
שהפ לפני שלנו חיל־האוויר

 את בבגדאד. הכור את ציץ
 דימו רמה, קולנוע מעל הכיפה

יוש ומסביב הכור, של לגג
עיראקים.״ בים

שם׳ דניאלה מאתבלננים

 :לו אמרתי
מובראק״ ״ידידי

 :לי אמר הוא
בגין״ ״ידידי
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