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מצא קרמו דני הגרפיקאי ■ —י>
גב במיכנסי לרוכסן חדש שם

הקסם." לחליל ״הפתיחה רים.
וייס, שבח העבודה, ח״כ ■
 את לפזר אי־אפשר מדוע גילה

הארץ. ברחבי המצוקה שכבות
 בערים גרים הרווחה ״עוברי

 להם להוציא אי־אפשר הגדולות.
הקליינטים." את

ק סו ע ,פ בו ש ה
 אהרון העבודה, ח״ב •

 יעקב של התאבדותו על הראל,
 זה התאבדות. אינה ״זו לוינסון:

רצח."
 עוזי העבודה, ח״ב •

 האקדח ״את הנ״ל: על ברעם,
אחר." מישהו החזיק
 חנה ״דבר״, עורכת •
הקרובה: ידידתו זמר,

 התחילו למישפט הובא בטרם
 לשחוט התיקשורת אמצעי
אותו.״
 לשעבר, הרמטכ״ל •

לסטו איתן, רפאל(״רסול״)
 באוניברסיטת ישראלי ערבי דנט

 קרי־ לעברו שקרא באר־שבע,
 עושה אתה ״מה אות־ביניים:

 לס־ לך לרבת־עמון, לך כאן?
עוריה."

 אש״ף: לתומכי הנ״ל, •
שנכנעתם.״ ״תודו
א אמנון העיתונאי •

 שרון: אריאל על ברמוביץ,
 למיל- אחראי כן כנראה ״האיש

למעשיו." אחראי לא אבל חמה,
 ישראל, אגודת ח״ב •

 בשיחה שפירא, אברהם
 את שמכיר ״מי דליה: בקיבוץ

 יודע: אגודת־ישראל, של הדרו
 ממיפלגת אפילו יונים יותר הם

העבודה."

לשבוע' באה צה״ל של ראשית ח״ן קצינתוותן אמירה
 במלון שעבר בשבוע שנערך האופנה,

 מידי אישי בטיפול זכתה האלוף־מישנה בתל״אביב. הילטון
חברתו. של הדגמים את לפניה שהציג ברוך, אברהם יצרן־האופנה

 לא הוא מת. לא לוינסון ״יעקב
 במילחמות נפל הוא התאבד.
יהודים."

הכהן: מנחם הרב •
 שהוצא אחרי חודשים ״שלשה
 את לוינסון יעקב מצא להורג,

בירייה.״ מותו
ההסתדרות, מזכ״ל • -4

 על גזר ״האיש משל: ירוחם
 בקלה הורשע בטרם מיתה עצמו

שבעבירות."
 עיריית ראש סגן •

בן־מאיר: דב תל־אביב
 את שאוכלת לתנועה ״הפכנו

אנשיה."
יהודה העבודה, ח״ם •

צריך ״איש־ציבור חשאי:
 מיכון לו שיש בחשבון לקחת

להיחשף עלול שהוא מיקצועי,
, יומיומי.״ לדין־וחשבון ,

מר התיקשורת, שר •
ציפורי:״עוד דכי(״מוטקה״)

 מנהל בקושי ״אני הנ״ל: •
שלי.״ העסקים את

 ויעקב סובול יהושע •
 הישג זה ״מה ב״חותם״: לזר

 קרפ שדהודית) כשרוצים חלקי?
 (מיכאל) ומתפטר תתפטר
. קרפין•״

 — השנה ״תקציב הנ״ל: •
 .-00.00.00 בשירותים: הפגיעה

4.300.00.00.00."
״הש יב״י: המשורר •

 משום בלא־דאגה. משזפת מש
 מתשלום משוחררת שהיא

מיסים."
 הדת ״מושחים הנ״ל: •
ומו משיחויות־השקר בשמן
מדעתו.״ עם ציאים
 והפיתוח, המדע שר •
 נלחמתי ״בתש״ח נאמן: יובל

 הזה ובהעולם גבעתי בחטיבת
 עד טראומה מזה לי שיש כתוב

היום."
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