
שינו אנ
הממש ראש־ יועץ •
 תיקשודת, לענייני לה

 בעצש ״המסמר ו פורת אורי
 לראש־הממ־ רבים יסורים גורם
ב לשבת יכול הוא ואין שלה,

״ משעתיים. יותר ישיבות
גן־ עמוס העיתונאי •
 ראש־הממש־ הודעת על ורד

לישי לבוא יוכל לא שהוא לה
 עד ועדת*החוץ-והביטחוו בות

לערוך יש ״אולי :שיחלים
 במערת הוועדה ישיבות את

 מסוגל הוא לשם בר־כוכבא.
להגיע.״

סו־ יהושע המחזאי •

מכהו להדיחו רוצים שבמערך
 בעקיצות מתחשב ״איני נתו:

יתושים.״
 ראש־הממשלה, סנן־ •

 שר־הביטחון על לוי, דויד
 ״אני :חדש בספר שרון אריק

 הכפר• מאותו לא שרון ואריק
 לבני- ביחסנו שונים אנחנו

במסי דיוק על ובהקפדה אדם
עובדות.״ רת

כא ארליך, שימחה •
 דעתו את להביע התבקש שר
 יש ״מה ספר: באותו לוי על

 הרי הוא י ספר עליו לכתוב
צעיר!״ כל־כך

של אלמנתו מרים, •

א ס £>ע/וא ז
 נגד לצאת החליט גרפיקאי״קריקטוריסט,בזיל ׳וסו

מקורית. בדרך באיי״פוקלנד המילחמה
 שם. למתחולל גרפי תיאור מצא הזה׳/ ב״העולם בעבר שעבד בזיל,

 הכרזה בשולי אן הארגנטינית. הלביאה את בועל הבריטי האריה
מילחמה. ולא אהבה, לעשות בעלי־חחיים שני למייצגי בזיל קרא

היתו בתנוחה חריצפה על שרועגוריון ׳שואל
 השניים לביא. אריק הזמר עם לית

 הריצפה על השתטחו במחול, יצאו ביין ליבם וכטוב במסיבה, נפגשו
סוער. אגרופים קרב של בסיומו מתגוששים שני הם כאילו ונראו

 גוי אל גוי ישא לא כול
גבריאל.״ טיל אלא חרב,
 אודי פרשת על הנ״ל, •
 לאבא לעשות צריך ״מה :דיין

שרי שלושה אחריו שמשאיר
 1 אחת ומיליונרית נכלמים דים

וקברנו!״ זבנג
 אפרים הסאטיריקן •

טוב.״ כי לה׳ ״אודי :סידץ
 ההסתדרות, מזכ״ל •

השמועות על משל ירוחם

 ליעקב בראיון אשכול, לוי
הלי ממשלת יחס על אגמון,

 הגיע שנה ״לפני :לבעלה כוד
 ל״ בגין, מנחם ראש־הממשלה,
שכו היתד, שם קריית־שמונה.

 אשכול. לוי של שמו על נה
 ל־ השכונה שם את החליפו

 לך והרי ז׳בוטינסקי. (זאב)
 בן- ללוי ז׳בוטינסקי של תודה

עצ את שהעלה על דבורה,
לישראל.״ מותיו

ם ל עו ה ה 2336 הז

שמי דניאלה מאתבלונים

בכריתים ישראליות נערות של טיול
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