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 למען מופע־הרוק ערב ■
 הקבוצה הוציאה גבול, יש חברי

 ביטאונה, של חדש גיליון
 חלק עם ראיונות במרכזו

 בפסטיבל שיופיעו מהאמנים
 הסביר גרוניך שלמה באכזיב.

 להופיע חבריו התנדבו מדוע
 שמחקה ״במדינה הארץ: בצפון

 גם תחום, בכל ארצות־הברית את
מהו דוגמה לוקחים האמנים

 נגד אמריקאיים אמנים של פעות
המילחמה.״

י- ליטני: דני הזמר אמר ■ ־
רחב. מושג זה גבול יש ״בשבילי

 אפשר אליו שעד גבול יש
 אליו שעד גבול יש להגיע:
 למה גבול יש לחזור; אפשר

 יש בעיקר, אך לסבול. שאפשר
גבול יש פירושו בשבילי גבול

 יום־העבודה את מתחיל הוא
 בוקר, לפנות וחצי 4 בשעה

 בבריכת שעה בת בשחייה
בתל־אביב. גורדון

 הבדרן חגג סוכות בערב ■
 גולדברג ו״ג׳ינג׳י״) שלמד

 למסיבת .27וד הולדתו יום את
 הם חבריו לו שערכו ההפתעה

 אברהם, אחיו את גם הזמינו
 הוא אברהם כלל. לו רומה שאינו

 הוא גם אך ושחרחר, גבה־קומה
 הולדתו יום את יום באותו חגג
 אחיו תאומים. הם השניים .27ה־

 בקבוצת שחקן היה ג׳ינג׳י של
 תל־אביב. מכבי של הכדורגל

 הוא והיום צעיר, בגיל פרש הוא
 מופיע ג׳ינג׳י בביטוח. עוסק
 המוצג קרב, הלם במחזה עתה

חיפה. בתיאטרון

בונותיה, עשרות מבין שתיים מחבקתבן־עמי תמי
 תמי הגיזרה. ודקות הרגליים ארוכות

 מיזוודתה מחו״ל, שבה שהיא פעם בבל בובות. כחובבת ידועה
באירופה. האחרון בסיורה ניקנו אלה בובות שתי בובות. מלאה

 את לסבול יכול לא אני להרוגים.
עוד." זה

 שלי הוצבה מדוע ■
 יחסי־הציבור אשת שבדרון,

 במקום שטוק, היינות חברת של
 יחזקאל של ברשימתו 25ה־

רחו־ עיריית למועצת הרמלך
 היתה ששבדרון מסתבר בות?י

 מטעם ראש־העירייה של "דוברת
 היא הקודמות. בבחירות הליכוד
 הרמלך של לבקשתו הסכימה
 ביקשה אך ברשימה, להופיע
 ולא כבוד של מקום זה שיהיה
 שנייה,״ ״במחשבה ריאלי. מקום

 השלים ״כך שבדרון, הוסיפה
 זוגות שני של שילובם הרמלך

 היא שבדרון ברשימה.״ טגיסאים
 הרמלך כמו מושבעת, טניסאית

 המרבים האחרים, שני עצמו.
 ברשימה, ומופיעים טניס לשחק

 המופיע סטריזצקי יצחק הם
לרויבסרן. ורות השני במקום ן-

 מחוז מישטרת מפקד ■
 תורגמן אברהם תל־אביב

 שנותח אחרי מלא, לכושר חזר
כהרגלו, בליבו. הקיץ בתחילת

 חברת בעל קימחי, אבי ■
 ככאר־שכע, גדולה מחשבים

 אופניים על רוכב באחרונה נראה
 לשלום ומנופף העיר, בחוצות

 שחשבו היו ושבים. לעוברים
לדיא מקורית דרך מצא שהוא

 לגמרי: אחרת היא הסיבה אך טה,
 נשלל קימחי של הנהיגה רישיון

 הוא מכונית ובמקום לחודשיים,
 ללא דו־גלגלי ברכב משתמש

מנוע.

השבוע ,פסוק
 מיפלגת ראש יושב •

 על פרם, שימעון העבודה,
 מיפי אם לו יקרה מה השאלה

 הבאות: בבחירות תובס לגתו
• מפלות.״ לשום מתכונן לא ״אני

 לשאלה בתשובה הנ״ל, •
 שמיפלגתו במיקרה יפרוש אם
 הבאה: הממשלה את תרכיב לא

 לי אין כאלה. תוכניות לי ״אין
 זה תפסיד. שמיפלגתי תוכניות

שלי.״ בלכסיקון מצוי לא
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שמי דניאלה מאת


