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בסקרים לזבנת כיצד
אגנדת־ישראל הרומח םה1

לעם־ישראל
סקי על דיון בטיסגרת ■

 ח״ב סיפר שר-התיירות, רת
 ח״כ של אשתו כי תיכון דן

ש מכיוון לחו״ל, נוסעת אחד
 שם והנעליים הבגדים מחירי
 וכך בארץ, מאשר יותר זולים

הכר מחיר את מרוויחה היא
ב מוכרת היא כאשר טיס,
ל מייבאת שהיא בגדים ארץ

מכס. לא

ע פסוקי שבו ה
כ נכון, יצחק הנשיא •

לנשיא מאחל הוא מה שנשאל

 דעת־הק- סקר על הנ״ל, •
 הדמוקר*־״ הדמוקרטיה: על הל

ני אולי פופולארית! לא טיה
בסקרים. לזכות כדי ממנה, פטר

ץ, אנט • צ׳ ל  חוק על דו
 היתד. מה הילדים: קיצבות

קהי של הקולקטיבית תרומתה
ולביט לרווחתה האגודה לת

 לכך פרט ישראל, של חונה
 יישאר הליכוד כי שהבטיחה
ז בשילטון

ק • בי ל דו ט נ ז  עורך רו
 המילחמה: אותות על חותם,
 אותות של קו להניח צריך

ראש-הניקרה- בכביש מוחזרים

1 1 1 1^ 1 1 1 1 יאיר השחקן אביו, בחברת 16ה״ בן 1
1 1| י  בעלח- הוא קויה רובין. (״קויח״) ^

 מתגוררים וחם ידלין, לאשר חיום הנשואה ליבני, טלי של לשעבר
 לבלות לארץ בא אך בארצות־הברית, אמו עם גר גיורא בניו־יורק.

 להחליף אביו אותו לקח בואו עם מייד אביו. עם חופשת־חפסח את
 גיורא הקסמים״. ״תיבת לילדים התיאטרון בהצגת חולה שחקן
 חופשתו בעת רבה. בהצלחה זאת ועשה הדב תפקיד את שיחק

לילח. בכל ומבלה בעיר המסיבות לכל אביו אל מתלווה הוא

 משום הגוף, בריאות :הבא
 כוח הרבה צריך הזה שבתפקיד

פיסי.

 איתן רפאל הרמטכ״ל •
 שהצבא מקווה אני :בביקעה

עונ פרחים כמו רק כאן יהיה
 פורח שהצבא למרות תיים,
תמיד.

ד חדד, למייג׳ור הנ״ל, •  ע
 חדד, ישראל: של דברה שה
!מאיתנו חלק אתה תתיאש, אל

עון • מ ם, שי ר עצ על פ
 איש שאני מעריך אני מו:
 אוהב אני מבוטל. לא מרץ עם

. ולעשות. לעבוד

 ולאורז לפרחים זכר ביירות,
 ולמבטי- למארבי-לילה שהפכו
שינאח.

ה אחרי :שחם דויד •
אצ לנשיא לו נותר מה כל,
העם! מחיבת חוץ — לנו

ש יצחק העיתונאי •
: ל י  עוד קנדי ג׳והן מאז ת

אירי. נשיא לנו היה לא

: מנחם הרב • הן כ ה  ו
 לחגוג שאצלנו עלינו, אומרים
 אצל סדר לעשות זה חירות

 אצל קרובים, אצל השכנים,
ובל — מקום ובכל ידידים

 אוד■ לעשות נצטרך שלא בד
בבית. הסדר

ה העולם 2379 הז


