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נאור מרים וזסופסת ואשתו, נאור אריה

 .הדולפינריום מפסיד ע1םד
ה פ אי ב יש ו ד רו כו לי ל

 רמי בעירייה ההפקות רכז ■
 שני נלווית לגן, הוא אף בא לוי

 המקום הוכן איך לראות ילדיו,
 שאל שם שהיה שוטר להופעה.

 שבא כשענה למעשיו. אותו
 .לכאן השוטר: לו אמר לטייל,

 את מיד קח לטייל? בא אתה
.מפה!״ והסתלק שלך הילדים

 סולק, יוסי השחקן ■
 בהצגה הראשי בתפקיד המשחק

 חיפה, תיאטרון של העקומים
 של בעיצומה ברגלו שריר קרע

 הרגיש לא בקהל איש ההצגה.
 כשירד ההצגה, בסוף רק בכך.

 לטפל פולק התפנה המסך,
בעצמו.

 140 ובין כישורים אחוז 90 בין
אינפלציה אחוז
 מצב .לאור הנ״ל: •

הח בלבנון המסתבר העניינים
 נסיגה על ראש־הממשלה ליט

מוושינגטון.' חד־צדדית
. תמ״י ח״כ • ן רו ה  א

 מה שאלה על אבו-חצירא,
 האחרונה: בשנה תמ׳י עשתה
 זה, בעניין הרבה לומר יכול .איני

פעם.' יסופרו עוד והדברים
 יואל העיתונאי •

 מדברים שהכל .שעה מרקוס:
 מילחמת־ירושה על בליכוד

 בגין כיותר ארנס מתגלה(משה)
מבגין.'

|1■ | ך | י8ך  משקה תל־אביג, מוסיאון של האירועים מנהל ו
חנרת״משקאות, של יחסי״הציבור אשת את ביין ##11/ 11/

 המוסיקה צמרת על סרס מנראזיל הביא סמל שבדרון. שלי
בהקרנות עתה המוקרן המתוקים, הברברים בשם הבראזילית,

 חסותה את נתנה שבדרון עובדת שבה החברה במוסיאון. מיוחדות
הרף. ללא שתה הנלהב, סמל לצופים. חינם שתיה בצורת להקרנות

 החרות תנועת גיזבר כשבא ■
 ברקאי יעקב בבאר־שבע

 הפלמ״ח ברחוב הפרטי למישרדו
 הדלת בפתח נדהם. הוא בעיר,
 ובתוכה מעטפה מונחת היתה
 של סכום על האחד צ׳קים. שני

 יותר, קטן והשני, שקל 10,453
 על שקל. 1,058 של בסכום

 של חותמת הופיעה הצ׳קים
 ברקאי הנגב. ספורט חברת
 לו חייבת מדוע להיזכר ניסה

 מה הצליח. ולא — כסף זו חברה
 החברה, בעל להיזכר: הצליח שכן

 מחברי הוא מאור, עמיחי
 ומהמתמודדים בעיר חרות סניף

 לא ברקאי הסניף. ראשות על
 ומיהר חנותו את סגר הוא היסס.

 לדווח כדי באר־שבע למישטרת
המציאה. על

ע פסוק• בו ש ה
והתש האנרגיה שר •
 הליברלים, מטעם תית

 חרות: אנשי על מודעי יצחק
 פופוליסטית, תפיסה להם .יש

 חשבון על העם המוני עידוד
 לי יש המנצלים.״ העשירים

 דויד של השקפתו גם שזו רושם
ארידור.' יורם של רק לא לוי,

 קשר קיים .כן, הנ״ל: •
 ובין פופוליזים בין ריגשי

פאשיזים.'
 על הכהן, מנחם הרב •
 .הקרב מודעי״ארידור: מאבק

השבוע נערך הפוליטי־מיפלגתי

לרא שינוי מועמד •
 תל־אביב, עיריית שות
וירשובסקי:•* מרדכי ח״ב

 מרים־ אתה (תל־אביב) .בצפון
 להרים צריף אתה ובדרום טלפון

שולחן.'
 ישראל אגודת נציג •

 תל- עיריית במועצת
 בנימין הרב אביב,

ש משוכנע .אני שיצרסקי:
בדולפי בעלי־העסקים לוא

 המקום את סוגרים היו נריום
 להם, עוזר היה האלוקים בשבת,

ה מהצרות יוצאים היו והם
אליהם.״ שנקלעו כספיות

 ראש ממלא-מקום •
 מטעם תל-אביב עיריית
 .אם גריסל: יגאל חרות,

 יהיה בבתי־הסוהר, בחירות יעשו
מוחלט.' רוב שם לנו

 שני גם .יש הנ״ל: •
 מפרץ) ארצי למד־עיינים(יצחק)

 .להם קורא אני אוניקובסקי.
 הם והמתנצלים. המוצצים
 בראשות בעירייה מחזיקים

 עירוניות. וחברות אגפים שישה
 שלוש לקנות יכולתי הזה במחיר
המערך.' את פעמים
.כש יב״י: המשורר •
 בני־אדם בדמות וכיבשה כבש

 סיכוי יש בצוותא, לחיות ילמדו
 "י מחוסר ישאר שהזאב סביר

משטמה.'
 .נון־קונפורמיסט הנ״ל: •

 המימסד נגר תצעק אל מסובסד,
 ועכוזך ניצב אתה שבשערו

חשוף.'
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