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 לאריה ציפתה הפתעה ■
 של הראשי התאורן יכץ,

 הוא הבימה. הלאומי התיאטרון ז
בתל־אביב מלון בבריכת שחה '

 לתחתית הצלילות ובאחת
 ירקרקים שטרות גילה הבריכה

 קצר זמן כעבור וכרטיס־אשראי.
כספו. את שאיבד התייר אותר

 בתחילה הבחין לא אפילו הוא ־ 3
במים. נעלם הצנוע שהונו

בקיריית־ בחירות באסיפת ■
 של ועסקיו מגוריו עיר גת,

סו ישראל הטכסטיל, תעשיין
 אבו־חצירא אהרון סיפר לק,

 הוא בפאריס מביקוריו שבאחד
בגדים, יצרן של לחנותו נכנס
 אחריו חדשה. חליפה לקנות כדי

 חשוב טכסטיל תעשיין נכנם
סירב אבו־חצירא מישראל.

 בחו׳ל בחנות זהותו. את לגלות |
 ושמע בפינה עמד הוא

 זוג מציע הישראלי שהתעשיין
 ח״כ דולר. בשמונה מיכנסיים

 שבארץ ומצא מהר חישב תמ׳י
שעשיתי .מה יותר. עולים הם

 בחו״ל. ערב־הבחירות תקופת
 הוא שבועיים לפני הרביעי ביום
 באר־ תרומות איסוף ממסע שב

 תל־אביב קרן עבור צות־הברית,
 וחצי. שבועיים שנמשך לפיתוח,

 יצא הוא האחרון שישי ביום
 כדי שוב לאירופה, ימים לעשרה
העיריה. עבור להתרים

השבוע פסוק•
 שימעון העבודה ח״ב •

 מביכות עידוד ״קריאות סרס:
רקובות.' מעגבניות יותר אותי
 יצחק העבודה, חייב •
 אליאב: אריה(.לובה״) על רבין,

 זה המערך. חבר לא הוא .למזלנו,
 שתועמלני לנו, חסר שהיה מה

 ליובה של תמונה יראו הליכוד
 היתה זו אש״ף. נציגי עם נפגש
 פלא סגולת להיות יכולה

המערך.' לכישלון
 הנ׳ל: על אליאב, •

יומם אותי ישמיצו אם ״אפילו
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# 1  המכובדות האורחות אחת היתה קיטר, 11/ #ן 1/

 השנתית. מגביתם לטיום נעמ׳ת נשות שערכו חגיגית במטיבה
 כדי ההזדמנות, את ניצלה החגיגי, הערב בתחילת שבאה קיטר,

(משמאל). לובלטקי מאשה נעמ׳ת, מזכ׳ל של לצידה להצטלם

 לברר היה מהמטוס, כשירדתי
 זוג אותו בעד מבקשים כמה

 אבו־חצירא סיפר בארץ," ן
 בארץ המחיר לדבריו, לשומעיו.

דולר. 50 היה 1
 ואשתו יגיל גדי הבדרן ■ ן

 למי יודעים לא עדיין בילהה !
 יגיל החליט לכן יצביעו. הם ;
 ביגדי־ים: שני ולאשתו לו לקנות ■

צפים.' קולות שאנחנו .משום
תל־אביב, עיריית דובר ■

 שרעיון גילה רימון, רוני
 בארץ. חדש אינו הדולריזציה

 לענייני יועצו גם שהוא רימון,
ראש־העיריה, של תיקשורת

 דיפדף להט, (.צ׳יץ׳״) שלמה י
 בגיליונות אקדמיים לצרכים

 את .1930 משנת והארץ דבר
 בחו״ל. למנויים הצעה צדה עינו

דולריים: במחירים נקבו בדבר
 שנה. לרבע דולר ארבעה ך

 שטרלינג, בלירות נקבו בהארץ
זהה. לתקופה אחת אנגלית לירה
רוב את מבלה עצמו צ׳יץ׳ ■

 ואתמוך איתם אלך אני ולילה,
בראשותם.״ בממשלה

 אמנון שינוי, ח״ב •
 התמכרתי .לא רובינשטיין:

 את להפסיק ואוכל לפוליטיקה,
 בלי אחת, בבת בה ההתעסקות

גמילה.' יסורי שום
.מה הכהן: מנחם הרב •

 לבן־אדם: עושה שפוליטיקה
 בעל־ הטסים אלוף שהיה עזר,

 בקושי ורץ ונושף נושם קולי,
הקול.״ במהירות

 אמנון העיתונאי •
 ארנס: למשה אברמוביץ,

 אבל יודע, לא הוא .אולי
 מיש־ למנוע צריך שר־ביטחון

לבקר.' לא שכולות, פחות
 די־ שאול הקולנוען •
 בך של(גבריאל) .הקטעים שי:

המערך." נגד פועלים
 .העם יב״י: המשורר •

אמת לא ימחל לא  ולא ל
למחל.'

ם י נ ו ל ב

 הגנת חוק
 החסכונות,

כלום! זה

■■■■■■■■■

 כהן־אורגד יגאל שר־האוצר
21

שמי דניאלה סאת

 הבא בשבוע
 חוק את אביא
 תשלום המשך

 המשכורות
לעובדים!
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