
ת א שמי דניאלה מ
הליב במיפלגה פעילים ■

 מיד לפירסומאי פנו רלית
 בין לתווך ממנו וביקשו אדמון

 שלמה תל־אביב, עיריית ראש
מועצת־ וחבר להט, (.צ׳יץ״)

 שבאחרונה רנד, צבי העיר
 ארמון שחור. חתול ביניהם עבר

 המועצה חברת ולשאלת סירב
 לא מדוע גרינברג שרית

 המשימה, את עצמו על לוקח
 השניים, של חבר שהוא למרות
 שאני פעם .בכל ארמון: הסביר

לרנד, והולך צ׳יץ׳ עם מסכם —י

 יקראו עוד לזיכרו, אנדרטות
 יצירות ותהיינה שמו, על אתרים

דרכו.' לפי וחומר של,רוח
ההס למזכ״ל מועמד •

 על קיסר, ישראל תדרות,
 מאוד .מהר לוינסון: פרשת

 אנשי־ציבור לראות אוהבים
בלתי־תלויים.' ולא תלויים

 הבא: התפקיד על הנ״ל, •
 כיורש עצמי את רואה .אינני

כמוריש.' משל ואת
הכהן: מנחם הרב •

 להריונה הרביעי בחודש הנמצאתגווביץ ירדנה
גורביץ, ביטנה. את להסתיר מצליחה

אל יצאה היא סיפרותית. במסיבה השתתפה באחרונה, שנישאה
דוגמנית. היותה בתקופת ונזכרה גדר״אבן על ישבה למיסעדה מחוץ

 פעם בכל בחו׳ל. שהוא מתברר
 והולך רנר עם מסכם שאני

בחו׳ל.' צ׳יץ׳ אז לצ׳יץ׳
 תל־אביב עיריית ראש סגן ■

תז — ד נ לי  לתפקיד נבחר וי
 היכל־ הנהלת יושב־ראש
 נציגות ישנה שבה התרבות,

 וחברי עיריה אנשי של שווה
 בבואו הפילהרמונית. התיזמורת

להפתעתו, שם, מצא הוא לישיבה
 התיזמורת הנהלת חבר את

 לא שאיתו מישורי יעקב
 סיימו מאז שנה, 30 כבר התראה
 באותה לימודיהם את השניים

 הרצליה בגימנסיה כיתה
בתל־אביב.

השבוע פסוק•
 ההסתדרות, מזכ״ל •

 יואל לעיתונאי משל, ירוחם
 עלי? כתבו לא .מה מרקוס:
 הולר בקושי שאני עלי אומרים

 צווארי את לסובב מסוגל ולא
 ראה הנה, מאובן. שאני מכיוון
 את מסובב אני קלות באיזו

צווארי.'
 מועצת־ יושב־ראש •

 הפו־ ״בנק של המנהלים
 על ריינר, אפריים עלים״

יקימו .עוד לוינסון: יעקב

 הפכו הרמב״ם של דיוקנו .את
 מישנתו ואת אינפלציוני לשטר

קואליציוני.' להסכם
.תש המשורר"יב״י: •

 בהכרח אינן לך ואשנור לי מור
ומוסר.' חברות על מעידות

 רפאל <מיל׳) אלוף רב •
 ילדי כל .אם איתן: (,הפול״)

 דתי, חינוך מקבלים היו ישראל
טוב.' יותר הרבה מצבנו היה

 ויעקב סובול יהושע •
 ההקצבות על בחותם לזר,

 נסתיימה .אם לאגודת־ישראל:
 קח נסתמה, והבאר המיקדמה

למהז' יודע אתה מיליארד עוד
 שלמה תמ״י, פעיל •

 שהמערביות חושב .אני צדוק:
 מכיוון למדינה, אסון היא

 היא המערבית שהחשיבה
 את ומדכאת מנצלת באופיה
ושחצנית.' מתיימרת היא הזולת.
 שר־האוצר, סגן •
 לעל בראיון קוסמן חיים

 המיזרח עדות .בני המישמר:
אלק מכשירים אחרי להוטים
 מווידיאו החל חדישים טרוניים

 אבל משוכללים, בווקמנים וכלה
 או שניה במישמרת מדובר כאשר

 לא דבר שום נוספות, בשעות
לבלות.' לצאת רוצים הם עוזר,

ג■


