
שמי דניאלה סאת1
ה שחקן דנו*, רמי ■

 לשנות יכול החיפאי תיאטרון
 מקדם־מכירות, ולהיות מיקצועו

 הצליח הוא שהשבוע אחרי
 בהפסקת־ בלתי־צפוי: במקום
 לחדר־האוכל נכנס הוא צהריים

 ובעוד הגליל, פרי מיפעל של
 הוא ליבם את סועדים הפועלים

ויליאם על בקצרה להם הירצה
 קטעים והדגים שייקספיר -

 ארוחת־ בתום ממחזותיו. נבחרים
 לרכוש רבים ביקשו הצהריים
 שייקספיר, של למחזהו כרטיסים

 מאומה, לא על מהומה הרבה
בתיאטרון. המועלה

 בן רודנסקי שמואל ■
 אריכות־ סוד מהו נשאל 78ה־

 ולהיות ״לעבוד שלו. הימים
הקשיש. הסביר אופטימי״

 יושב־ראש ינון, מיכה ■
רשות־השי־ של הוועד־המנהל

 ומחנה מודעי ומחנה שרון ומחנה
 המחנה היום הם ניסים ומחנה פת

 נשאר בכלל איפה אז — הלאומי
ה ל,מחנה מקום הזאת בארץ

אחר׳?״

 םגן־יושב־ראש־הכ־ •
בהן־אבידוב: מאיר נפת
 תלבש שאשתי רוצה לא ״אני

לי?״ מותר מיכנסיים.

 נגד אימהות על הנ״ל, •
 להן שאין נשים ״אלו שתיקה:

 בדיזנ־ שיושבות דאגות. הרבה
 סלון־מהפכניים. בבתי־קפה גוף,
 שמונה״תישעה לגדל להם אין

 או ילד להן יש אולי ילדים.
וכלב...״ שניים

על כהנא, מאיר הרב •
״כהנא־ שלו: הבחירות סיסמת
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 אחד זה, בשם ברמלה שנולד השדרן את קידם בפתח בירושלים.
עורד״דין. שהוא מיגדל״העמק יליד פרנקו, שימעון המקום, מבעלי

 בענייני עתה טרוד אינו דור,
 חשוב בעניין מטפל הוא הרשות.

 הגשת באופן השינוי יותר:
 את אימץ ינון יום. של פסוקו

 את לשלב שניתן ומצא, מוחו
 צילומים עם הפסוקים קריאת

המיק־ מדבר שעליהם מהשטח
רא.
 עדיין הליברלית במיפלגה ■

 הובס מדוע בשאלה עוסקים
לרר, למשה סבידור. מנחם

 בעבר תשובה. יש הצעירים, אחד
 מיכתב, לסבידור כתב הוא

 ״מנחם במילים פתח הוא שאותו
 כעבור לקבל הופתע הוא ידידי.״

 יושב־ראש־ מלישכת תשובה זמן
 סבידור של מזכירתו הכנסת.

 יושב־ראש־ ״אל אליו: כתבה
 כבוד — בפניה פונים הכנסת

היושב־ראש!״
 המסבירים כינוס משתתפי ■
 דיפלומט במלון הליכוד של

יום־החמישי בצהרי בתל־אביב,
 מאוד. מרוגזים היו האחרון, -

 קפה להם הוצעו בהפסקה
 הבימה אל זאת, לעומת ועוגות.
 שהיו כריכים, המלצרים הביאו

שיש ולח״כים לשרים מיועדים
 גלי כאשר בשולחן־הנשיאות. בו

 עובדי מיהרו גאו, ההתמרמרות
 נוספים, כריכים להכין המיטבח
הכינוס. לבאי שחולקו

השבוע פסוקי
נוטר־ רזי העיתונאי •
לוי ומחנה שמיר מחנה ״אם מן:

 כך בגין־בגין! כמו כהנא!
מקום.״ בכל אותי מקבלים

אב אמנון העיתונאי •
 לשמיר. גדות •שתי רמוביץ:

נמיר.״ לא זו את וגם שלנו זו
מרדכי העבודה ח״ב •

 ההסלמה על גור, (״מוטה״)
 ״יש הבחירות: במערכת הצפויה

 לשעבר, כרמטכ״ל בקיטבג, לי
 חירום. למצבי מסומרות נעליים

 אשתמש אני יתחיל, הליכוד אם
בהן.״
 זקוק לא ״אני הנ״ל: •

 בבחירות, בנוק־אאוט לניצחון
בנקודות." ליתרון אלא

 ויעקב סובול יהושע •
 האחרון: ״ברגע בחותם: לזר

 ישראלי דיפלומט בסכנה. לבנון
במצריים." נפצע
 בגין סירב ״מדוע הנ״ל: •

 ברשימת 120ה־ במקום לעמוד
לשו ראש להיות מילא, הליכוד?

 לחול• זנב להיות אבל עלים.
רות?״
 ״לא הכהן: מנחם הרב •

 גל עובר איראן על גם אצלנו. רק
חומייניזם." של

רו שלום העיתונאי •
 שופטת ״ההיסטוריה זנפלד:
 שבה הדרך על־פי גם מנהיגים

מתוכה." יוצאים הם
״מ- יב״י: המשורר •

ב משטים למישטר מישטר
 תו־ השלום רשימת שלומך.
שיעך."
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