
 בסבס רק האחרונה בשנה עסק לונדון ירון
שרון שאריק טוען אברמוביץ־ אמנון והעיתונאי

 הוועז״הממזל בישיבת ■
 שהתכנסה השידור, רשות של
 הראשונה הופעתו אחרי יום
ב כמנחה לונדון ירון של

 חבר מתח חוזר, ד״ש תוכנית
ביקו פאפו, אהרון הוועד,

 ל־ לונדון של חזרתו על רת
הט מנכ״ל אליו פנה מירקע.
 ״מה סער: טוביה לוויזיה

 הוא לונדון? בירון עוסק אתה
 בשנה ראיין. לא הרי מזמן

 בסכס.״ רק עסק הוא האחרונה
 העוסקת לתוכנית־בידור רמז

 מנחה שאותה מינית, בהדרכה
ה ״זאת פאפו: עגה לונדון.

בפורנו עסק הוא שאמש סיבה
פוליטית.״ גרפיה

■ ש לונדון, על בדיון !
 חבר- הציע הישיבה, את פתח

 ;מאי,י חרות ח״ב הוועד,
לונ של שתוכניתו •שיטרית,

 שאפשר כדי מראש תוקלט דון
משתת דיברי על לעמוד יהיה
להו הממעט שיטרית, פיה.
 הוועד־המנהל, לישיבות פיע
 ההצבעה אחרי המקום את עזב
 שעה חצי הצעתו, התקבלה שבה

 קרא אליה. נכנס שהוא אחרי
תו ״שיטרית, פאפו: לעברו

 עובדי ועד בשם לד רבה דה
 עוד שהספקת רשות־השידור,

 לפני לונדון ירון את להציל
הולך.״ שאתה

קי סו ע פ רו ש ה
מנ הממשלה ראש •
 שהוא ההסברים על בגין, חם
 פגע כיצד רגן, לרונלד נתן

 אש״ף באנשי רק חיל־האוויר
״הנ באזרחים: ולא בביירות

נכני שכאשר התרשם, כה שיא

נסוג מישני־ל בלבנון ביצע

הפרי אולסי רח חי ם או ת תונ ה, של בח ש^ בתו חנ
ואדורם, לוי אברהם התל״אביבי המציל

ת של בנה אי תונ שרת העי ה המוכ אל ם רבים הר־שפי. יו אי ב ה ה מ תונ לח

ה היו אל ם מ חצי תר ף המ ם. על לוי שומר שם ,גורדו! בחו ה  חיי
מרקין יגאל מר תו הז ק ו לי ם שמו או ר או (משמאל) ק ת ב תונ ח תו ל  ב

ת שמכיר לוי, אברהם של ה א מ ה בו ת ה בי שיבתו התל״אבי ב,,כשית״. מי

ק ך||| *11 חזי בה בכרזה מ ת: הכתו בערבי
4 |11 י 4 ^ 1 י י אנו ^ ם ״ די הו ם כי מכי ת תו כויו בז
טיני.״ העם ס ט הפל די ם של בהפגנה השתתף בנ די הו שראלים י  וי

ל מפרנקפורט, שראל שגרירות מו ה. בבון, י דינר. דני לידו גרמני

לפ שאחזור ביקש יועציו, סו
דברי.״ על ניהם

 עם יחסיו על הנ״ל, 0
ש כך על עמד ״רגן הנ״ל:
 לא לי הפרטי. בשמו לו אקרא

 הוא אך זאת, לעשות נוח ד,יד,
כך.״ על עמד

 כלפיו היחס על הנ״ל •1
למ ״הנה :האמריקאי ברחוב

 רואי־ של ועידה יש במלון טה
 עובר שאני פעם כל חשבון.
כף.״ לי מוחאים

 אמנון העיתונאי •
 מגדיר כשהוא אברמוביץ׳,

 ״מיב־ בלבנון: המילחמה את
 מישג״ל — הגליל שלום צע

נסוג.״

 מגן, ״מילחמת :הנ״ל •
 מסוג היא פורנוגרפיה, כמו

 הגדרה. להם שאין הדברים
 אתה אותם רואה כשאתה אבל
שזה־זה.״ יודע

שושנה המעיד ח״ב •
כשהצי ארכלי־אלמוזלינו,

 אשד, בביתה לארח לה עו
 גיל עד ילדיה עם לבנונית

מי יודעת אני ״מה שנה:
?״ הם

 סמי־ יזהר הסופר •
מת ויותר ״יותר :לנסקי

בביי אינו הפיתלון כי ברר,
בשכם.״ הוא הפיתרון רות.

אהרון עורךהדין •
 הוא מדוע כשהסביר פאפו,
 לונדון ירון של לשובו מתנגד

עו ירון ״היחליף למירקע:
י חברבורותיו?״ ופאפו רו

ה חובשנבון ארז ד ס ק שוטר של ק חזי מ ק זוג ו  אזי
ריו הצטרף ארז בשתי״ידיו. חו להו א ל  ו

חד צה״ל, פצועי אצל ביקרו כאשר נעמה, א ם ו טרי שו  שו ה
ם קו מ תן ב ת לו נ תו א ד ס קיו, ק אזי בה להשתעשע שיוכל כדי ו

ה העולם42 2339 הז


