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מו הכין בן־שחר חיים צ  לע
סלאנג של מילון

ש צברי. , מו שי בנאומיו ל
 דבורה העיתונאית 8'

 בביתה לערוך החליטה נמיר
 היא בליל־הבחירות. מסיבה

 ידידים, של זוגות 20 הזמינה
 עבור מצביע מהם אחד שכל

תת המסיבה אחרת. מיפלגה
 יביא זוג וכל בחצות, קיים
 ימלאו הם דברי־אוכל. עמו

ה בקופה וישימו שאלונים,
ש מי שקלים. עשרה כללית

ה תכולת כל את יקבל ינצח

ה את ה בי אש אמר. כיין,״ צ
ב חזרה רקנטי, מירה תו,

 שם קאן, מפסטיבל אלה ימים
 אלף הראשון, סרטה הוצג

קטנות. נשיקות
 של האחרונה הידידה 81

די איכס כתב-הספורט ע ל  ני
מ ואכזוטית יפה צעירה היא

הפ לא זו עובדה סיני. מוצא
 מחדריו אחד להקציב לו ריעה

לידידות הלונדונית בדירתו
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 לחזות כדי ״הבימה׳/ תיאטרון של בפואייה פאנק עדית ציירת
 בתמונה) (עמו עדית בצבע״. ״תנועה קוראת היא להן בעבודותיה,

הלהקה• עם חזרות שערך בשעה למעלה) (בתמונה מאיר את ציירה

 למוזמנים התנאים אחד קופה.
ב להישאר חייבים שהם הוא,

נו תנאי בבוקר. 6 עד ביתה
על לשוחח האיסור : סף

 אלא ורכילות, מכוניות מניות,
בלבד. פוליטיקה על

 בנק המישנודלמנכ״ל 81
הח רקנטי, ליאץ דיסקונט,

ול הארוך, מן ״לצאת ליט
ה תמיכתו את ברבים גלות

 שונים. במופעי-אמנות כספית
 אלינו פנתה הבימה ״כאשר
ה באחת שנתמוך וביקשה

 שתי לנו הצי׳עו שלה, הצגות
ו הקטנה תל־אביב הצגות:
 בתל־אברב מיד בחרנו הקמצן.
 לנו תהיה שלא כדי הקטנה,
 קמצנים.״ של תדמית חלילה

ם למיבצע תתוו שי ה של ה
 צה״ל וגלי החייל למען אגודה

 השניה התרומה את הבנק תרם
ב לנקוב סירב אך בגודלה,

 אייכי של להפנינג גם סכום.
״תרמנו השבוע, שנערך גתן,

הדוג כמו ותיקות, ישראליות
 כפיר, ויפה לוין ציפי מניות

 עוברות הן בלונדון. הנמצאות
ב לבושות לבוטיק, מבוטיק

 את ומוכרות ישראלית, אופנה
לובשות. שהן הבגדים

 טימור רחל הציירת 81
 בווינה, עבודותיה את הציגה

 הזמר את במיקרה פגשה שם
 לה שהציע עופרים, אבי

 לתקליטו העטיפה את לעצב
 מסמים. בגמילה העוסק החדש,

 והטיס בווינה אותה אירח אבי
בסאן־טרופה. לחופשה אותה
 אל פנו המערך אנשי 8!

 בן-שחר, חיים הפרופסור
 שר־האוצר, לתפקיד המועמד

 בשידורי-התעמולה כי לו ואמרו
 בשפה מלים גם לשבץ כדאי
 יוכלו שהכל כדי פשוטה, יותר

 ביקש בן־שחר אותו. להבין
 קטן מילון לו להכין מחבריו

 כמו שימושיות, מילים של
אותה״. ״אכל

2285 הזה העולם

ה מאתבלננים אל שמי דני


