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 לצלצל הפסיק לא הטלפון ■
 של בביתה שעברה בשבת

 הפונים גרא. רחל התכשיטנית
 כניסתה על אותה לברך ביקשו

הג לקפה־מיסעדה כשותפה
רוט שבשדרות הלבנה לריה
 המופתעת גרא בתל־אביב. שילד

 לה יגלו הם שאם לפונים, הציעה
 החדש, בנכס לה יש אחוזים כמה
 בשותפות אותם תכניס היא

במיקרה. התגלגל העניין איתה.

לש הליברלים ח״ב •
 רימלט: אלימלך עבר,

 היה מדיניות״החוץ ״בניהול
 ביטחון יותר המערך בשילטון

היום.' שהוא מכפי טעמי, לפי
הכהן: מנחם הרב •

 על חותמו את מטביע ״הליכוד
ממול הרימונים אפילו הכל:

כדים.״
מאשימים ״במפד״ל הנ״ל: •

 מדריכת־ מידי בעיסוי״פנים זוכה 1 ךן1ך*11*1111 \1 |1ןך
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סן שעה חצי שנמשך פנים, משיכת נוסף, טיפול אחר־כך מייד  הכל. ב
 שהוא אמדורסקי, של פניו על קרם־לחות ברק מרחה הטיפול בסוף
הטיפול. את קיבל גם שבה ספינת״ההימורים, של הבידור קצין

 בן■ (״זיטו״> יצחק האמרגן
 סיפורי ערב את מפיק ניסים
 רקובה, שעה שש, לווין חנוך

 מריס השחקנית שמגישה.
 לאיש פנה הוא ו״בריאלי.

 קוטאי אלכם יחסי־הציבור,
 את שיארגן ממנו וביקש

 ולמסיבה להצגה יחסי־הציבור
 הבכורה הצגת אחרי שתתקיים
 המתוכנן המקום החגיגית.
 גרא של בגלריה היה למסיבה

 ואמר טעה זיטו ביפו־העתיקה.
הל בגלריה תיערך שהמסיבה

 התחיל קוטאי גרא. של בנה
 על למוזמנים טלפונית להודיע
 שקיבלו ועיתונאים האירוע

 לברר מיהרו ההודעות את ממנו
 העסק בעלי אצל העניץ את

 שאין לשמוע והופתעו הישנים,
לבסוף, מדובר. מה על מושג להם

 שמעו אגשים שעשרות אחרי
 הל־ הגלריה בעלת היא שגרא 2

 הטעות לקוטאי התבררה בנה,
 שוב לטלפן נאלץ והוא שעשה

 על להם ולהודיע המוזמנים לכל
הטעות.

השבוע פסוקי
 (״דו■ דב תא״ל(מיל.) •

 ״במחנה־השכו־ תמרי: ביק״)
 הפלמ״ח הוקם אל־אנצר יים
הפלסטינית.״ המדינה של
 ר־ יצחק העבודה, ח״ב •
 בהגדרה מסתפק ״הייתי בין:

 דויד מהגדרת יותר צנועה
 לגויים. אור בדבר בן־גוריון,

 אור בהיותנו מסתפק הייתי
ליהודים.'

 שביקשו החברים את בכפירה
 בורג. יוסף הד״ר את להדיח

 מאמינים שאינם נגדם טוענים
ישראל.״ בנצח
 איתן, (״רסול״) רפאל •

 תלמידים: בפני בהרצאה
 הלבנון, מילחמת ״אילמלא

 להיות היה יכול הכלכלי המצב
 לפנות צריכים היינו יותר. גרוע

 את ולהוריד שמונה קיריית את
לאדמה.' אל.מתחת נהריה

ש להיות ״יכול הנ״ל: •
 50 עוד כלבנון לשבת נאלץ
שנה.'

 ״אני כץ: מורים הצייר •
 הוא מפיקאסו. יותר טוב אמן
 אבל כסף, הרבה ודרש כסף אהב
 ידע לא הוא נשמה. לו היתה לא
 סלוואדור אור. זה ומה צל זה מה

 ידע הוא דגול. צייר הוא ראלי
אור." וגם צל לצייר

 לי ״אין יב״י: המשורר •
 מורדת נשמה אך / בבנק חשבון

 שוכנת / חרות שוחרת ונפש /
/ כיסוי עם בתוכי /

פא■ אהרון עורך־הדין •
 של הוועד־המנהל חבר פו,

 להיות די ״לא רשות־השידור:
 שמאלן גם להיות צריך שמאלן.

הגון.״
 מועצת■ יושב־ראש •

 חברת־החש■ של המנהלים
 הגואל, (״ג׳וקי״) דויד מל,

 לו הודיע ששר־האנרגיה
 ״הרגשתי פיטוריו: על במפתיע

 שדה. בבית־דין נאשם כמו
 שופטים בו שאין בית־דין
כיתת־יורים.״ רק בו ויש וסניגור

ם תבלוני שמי דניאלה מא

בן־מאיר יהודה המתפטר, סגן־השר
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