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 על ייצא־דופן, צ׳ק השידור מרשות קיבלטופז וודו
 היה הוא אחת. חדשה אגורה של שך

 נופל לצון הרדיו בתוכנית הופעתו עבור מיקדמה לקבל אמור
 הקטן סכום לו נשלח בטעות שקל. 313,88 של בסכום לצון על

רשות• של נוסף בצ׳ק קיבל הוא ההפרש ואת אחת, באגורה
אותו ותלה הצ׳ק את מיסגר אלא אותו, פדה לא טופי השידור.

האגרון^ את לשלם מתכוון הוא זה שבצ׳ק לרשות הודיע אך בביתו,
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אח ומלאכות מסגרות לנגרות,
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 ליפני יצחק רשות־השידור
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 חשב כי להסבריו ומאמין לם
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 בכנס־נוער איתן, (״רפול״)
השי־ ״אחרי :גוש־אמונים של
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 ומולו מתוחכם, שת־מת סישחק
 שחקני טובי את הליכוד העמיד
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 אהרון השופט על כרמוכיץ,
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שב הערבי בסקטור ממלכתי
 היה יכול לא שהוא משום גליל,

 של הנוקבות עיניו מול לעמוד
 נלקחה שאדמתו הערבי הפלאח
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 יואלה העיתונאית •
 מישטרת מפקד על הד־שפי,

 ספק אין ״עתה :תל-אביב מחוז
ל אוהב תורגמן אברהם עוד.

 שהתפקיד חושב הוא הרביץ.
לע מצויינת הזדמנות לו נותן
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