
תבלונים א שמי דניאלה מ

 מה נשאל וירשובסקי ■
 רפאל של סיכויו על דעתו
 פוליטית. עוצמה לצבור איתן

 להשתלט רק יוכל הוא ״כצומת
הרמזורים. כל על

 דיון התנהל בטלוויזיה ■
 תוכנית מוזמני סביב סוער

 השבוע, שתשודר מיפגשים,
 וצרכני־ עיתונות ושעניינה

 שהוא הסביר לפיד תיקשורת.
 הוזמן הוא כי להתערב, רוצה לא

 פאפו: שאל בתוכנית. להשתתף
 מנהל ענה אותך?" הזמין ..מי

הטל של מחלקת־התוכניות
 ״אני שפירא: צבי וויזיה

 מייד: שלף פאפו אותו." הזמנתי
להיות אותך הזמין ״הוא

 תרמו נהרי של שהתקפותיו טוען
 בשקם. הקונים תנועת להגדלת

 לנהרי ומציע לכת מרחיק אילת
 כדי שלו, הפירסום מתקציב חלק

ב לתקוף להמשיך יוכל שנהרי
השקם. את מודעות

 של לשעבר המנכ״ל ■
 ליבני יצחק רשות־השידור

מ בארצות־הברית בסיור היה
 וביקש הבונדס, מיפעל טעם

 תרומתם. את שיגדילו ממאזיניו
 שהישראלים נענה אחת לא

 ליבני החגורה. את להדק צריכים
 המנהיג ידוע. בסיפור להם השיב
 פנה טסה־טונג מאו הסיני
ברית־המועצות, למנהיג בזמנו

זאב(״שמן״) של כתפיו על רוכב המלונאיננושדו ארי
 שירה־בציבור ערב של בעיצומו הלפרין

 רשת־מלונות, בעל פפושדו, בתל־אביב. המועדונים באחד שנערך
 במקומות ולבלות שבוע מדי לתל־אביב לבוא נוהג באילת, המתגורר

בציבור. מלן.השירה בשמן, פגש הביקורים באחד בעיר. שונים

 ואתה בטלוויזיה מנהל־התוכניות
 בתוכנית." להשתתף אותו הזמנת
זו. מהערה מאוד נפגע שפירא

 של התורניים לימודיו ■
 אורגד כהן יגאל שר-האוצר

 בשבוע אלה. בימים לו עוזרים
 צמרת לצר ישב הוא שעבר

 מישרה־ צמרת מול מישרדו,
 המלונאים נציגי התיירות,

 בדיונים וסוכנויות־התיירות.
 שדורש ההטבות בעניין שנוהלו

 הבהיר לענף, מישרד־התיירות
לפתע: למלונאים כהן־אורגד

 גם שתצטרכו לחלוטין ״ברור .
תרצו, לא אם כי כסף, לתת אתם
 את כסף." לתת עליכם נכפה

 הוא המישפט של השני החלק י*
 כשחש אך בחייר. אמר אומנם

 הסביר: מובנים, אינם :שדבריו
 שיאמר עד עליו ״אומרים,כופין

 להיות יכול האם אני׳. רוצה
 רע כל־כך הוא רבני ..שבית־דין

 הגבר על דעתו את כופה והוא !
 ההילכתי ההסבר סרבן־הגט?

 גט לתת רוצה אכן שהגבר הוא.
 מביאו יצר־הרע אבל -לאשתו.

 וכופה בית־הדין בא ,לא׳. לומר 1
 רוצה שהוא מה את 'עליו

 מבינים אתם עכשיו בסתר־ליבו. 1 •*
 אורגה סיים אני׳,״ ,כופה זה מה ן

דבריו. את 1 1
 מיל- מתנהלת באחרונה ■ 1.

 בין בעיתונים, מודעות קמת
 רשת ובין הסוחרים התאחדות

 התאחדות יושב־ראש ,השקם. ,,
 שהוא נחרי, יהושע ,.״*.)הסוחרים '/'

 דיזנגוף ברחוב קונדיטוריה 'כעל
 במודעות קורא ?כתל־אביב,

 ועדת־חקירה להקמת בתשלום
רשת אם שתבדוק ציבורית,

ממ מסובסידיות נהנית שקם __
 המחירים מכך וכתוצאה שלתיות

 משה יומר. זולים שקם ברשת
שקם של הפירסום מנהל אילת

 וביקש חרושצ׳וב ניקיטה
 היתה: התשובה כלכלית. עזרה

 מאו: לו ענה החגורה." את ״הדקו
חגורות." מיליארד לנו ״שלח

ק סו ע ,פ ו ב ש ה
 הליברלים מנהיג •

רימלט: אלימלך לשעבר,
 היתה ביותר הגדולה ״הטעות

הליכוד." הקמת
 אתבייש ״כציוני הנ׳׳ל: •

 אבו־חצירא כמו(אהרון) איש עם
שר." יהיה

 סרבול יהושע •
״יש ב״חותם״: לזר, ויעקב

 ערפאת של(יאסר) ידו את לקצץ
 אותה לנו להושיט שיספיק פני ל

לשלום.״
 מדוע ״שאלה: הנ״ל: •

 הבריקאדות? על עולים אין
 על עולים שיהיו מאיפה תשובה:

הבריקאדות?״
הכהן: מנחם הרב •

 והאיגוד דוהרת ״האינפלציה
במסע אחריה דולק המיקצועי

.
 בפירוש אנחנו לדמוקרטיה.
כהן־אורגד יגאל ושר־האוצר מודעי יצחק שר״האנרגיהדמוקרטיה."
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