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אמריקאיים כמבים עס במויחה בגין מגחם

ם י ש נ א
ת ישן אינו צב! יאיר מ לי  ־ ב

ש ציפורי ומרדכי את מחפ
המנוול המדליף

ב מוצג הסערה הסרט ■
ב בתל־אביב. גורדון קולנוע

אי העיתונאי מקרי. די אופן
 בפסטיבל שנכח שאול, לן

ל שם וראה בוונציה הסרטים
למ הציע הסרט, את ראשונה

 כצו־ דאדכן הקולנוע נהל
ש שם, היה הוא שאף כיץ,
בפס באולמו. הסרט את יעלה
 מטדון, דויד גם נכח טיבל

 קולומביה, חברת נשיא סגן
 של בשמו אליו פנה ושאול

הע אפשרות שיבדוק כצוביץ
גורדו!.. בקולנוע הסרט לאת

 אם־ בניין מגג לקפוץ הידידות,
תו לא, תשובתי: פייר־סטיים.

הידי כל ועם קופצים. לא דה.
ההתנח מקפיאים לא — דות

לויות.״
 שר־החקלאות, סגן •

גרופר, (״פייסי״) פסח
 ארליך, שימחה — שלו, לשר

 ״אני :שר להיות רצונו בעניין
ההז זו כיתה. לעלות רוצה

שלי.״ דמנות
 חיים שר־התחבורה, •

יזדקק אם כשנשאל קורפו,

 לשעבר רחובות עיריית ראש של אשתוונטמן עמי1
רכט־ שמואל לשעבר, הליברלים וח״ב

ת העירונית השופטת בבית שנערכה לתצוגת״אופנה באח מן, מי מקו  ה
תו לוסטרניק. אורה  חבושת (משמאל, ניט לאה רכטמן, של אחו

 לשעבר. קליפורניה מושל של לבנו ונשואה בלוס־אנג׳לס גרה כובע),
אגם. יעקב האמן של גיסתו היא לוסטרניק, השופטת המארחת,

 וב־ דקד, לקולנוע תוכנן הסרט
 כצוביץ שהגיש ההצעה עיקבות
 הסרט מוצג שאול, של בתיווכו

אצלו.

השבוע □סוכך
מנ הממשלה, ראש־ •
״הפי בניו־יורק: כנין, חם
מלה ירתיענו לא בצור צוץ
לאיזור.״ שלום ביא
 מר- שר־התקשורת •
 האמין ״כל ציפורי: דפי

ה כקליפת ערכו הזה, ג׳מייל
 לסדר רוצים היינו אם שום.
מל מייד יוצאים היינו אותו,
ג׳מייל.״ אמין ואין — בנון
״ל, •  מיב־ מדליף על הנ
 באר- ישראל שגריר של רקו

 שבו ארנס, משה צות־הברית.
 ההתנחלויות את להפסיק הציע

 מי היא ״השאלה לתקופת־מה:
 שהניעו המניעים ומהם המנוול

זה.״ את להדליף אותו
ל, • ״ לע הרעיון על הנ
״האמ ההתנחלויות: את צור

בשם מאיתנו, מבקשים ריקאים

 עד מבוקר נמצא ״אני לסגן:
 זקוק לא אני במישרד. ערב

לי.״ שיעזור למישהו
• , ן חו ט כי ה ־ ר ק ש רי  א

 בצור: הפיצוץ אחרי שרון,
 יי כמה בלבנון תהיה ״ישראל
חתום חוזה השגת עד שצריך,

ונורמליז ביטתץ הסדרי על
ציה.״
ם • ר ם ה ח חן, מנ כ  על ח

 :מילחמת־הלבנון אות עיטור
 המיל- את שעשו צה״ל ״חיילי

 כעיטור האות את ישאו חמה
 שעשו הפוליטיקאים החזה. על
 האות את ישאו ההחלטה את
מיצחם.״ על

ם • מי ח ״) ר רי מ ״נו )
י נ רו ח  לשעבר, שותפו על א

חשדן. ״הוא :אושרי טוביה
 כאילו בראש דימיונות לו יש

אותו.״ להרעיל באים
ם, ״כ ח • פ׳׳ ר מ אי י

 ישן הוא אם השאלה על צבן,
 שר- משמש כששרון בשקט

 ראש־הממשלה ״אם הביטחון:
 ברד בצורה ביטאו סגניו ושני

 משרון, בזמנו חששם את רה
 ז בשקם לישון אני אוכל כיצד
סולי של מינימום דרושה הרי

~ יהודית.״ דריות
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