
ם י נ ו ל ,שם דניאלה סאתב

 בורג יוסף את הופך מה
הטיבעי למועמד

שיאות? לנ
 של לשעבר המננ״ל ■

 ליבני יצחק רשות־השידור
מענ קשר מוצא שהוא טוען,

 התל־אביבית הבורסה בין יין
שכי לדעתו׳ אי־גוי. והסרט

משקי קטנים ועצמאיים רים
 תיקווה, מתוך בבורסה עים

יז הם באגדוודילדים שכמו
 דומה מסיבה -רב. בכסף כו

 כל־כך להצלתה הסרט זכה
ל שנם מאמין ליבני גדולה.
סוף יהיה לסרט, כמו בורסה׳

 אין ״לאיש־הרוח :,ליבוכיץ
ל יכול לא הוא כי השפעה,
 ולא הבורסה ועל לא השפיע

הכדורגל.״ על
 ראש־הממשלה פגו •
 היותו תקופת על לוי, דויד

,ההג בבית-שאן: קומוניסט
 הקומד כי לי אמר הצרוף יון

 טוב, כל-כך רעיץ הוא גיזים
להגשמזג״ ניתז שאינו
 הכהן: מנחם הרם •

 ארצות־הברית: ישראל ״יחסי
נחתים.״ יש אך נחת אין

ו ו ו ו ו / ו ו ו ת מניף באר״שבע, רוןו אל: ידיו א שו ו
ם, רגזו מה ״על ה רעשה מה על הדתיי צי אלי ״ הקו ה ז  יש במחז
ת שעורר וצנוע, קצר עירום קטע ם החוגים של חמתם א  החרדי
ה של הצגת־הבפורה בתום הדרומית• בעיר חז מ מנו ה ם הוז רחי  האו

ם רי למסיבה והשחקני מא הקלעים, מאחו תו ר יכול לא ו  להסתי
ם, מזעם תדהמתו ה פרשו שאף הדתיי צי אלי בשל-כך. העירונית מהקו

 שהמניות היא והראיה טוב,
עולות. שוב

השבוע פסוקי
מ הממשלה ראש־ •
: נחם ץ ג ל ״אי-אפשר ב

כ ההתנחלויות, את הקפיא
 את להקפיא שאי-אפשר שם

החיים.״
 סו־ יהושע המחזאי •
 יוסף את הופך ,מד, :כול
 ביותר הטיבעי למועמד בורג

הא הג׳ובים כל את לנשיא?
עשה.״ כבר הוא חרים ׳ישעיהו הפרופסור •

להיס הפרופסור •
 הרסנור: מיכאל טוריה

 חזק, איש עצמו על ״הממליך
 לם- מועמד ארצו על ממליך

לפ הם חולי־הרוזז חלת-רוח.
מאוד.״ מסוכנים עמים
 הכהן שמואל הרס •

 ויראת ״תקציבים אבירור:
ביחד.״ הולכים לא שמיים

פי הליכרלים, ח״כ •
 גולדשטיין: (.פיני״) נחס

 ש- שעד. ובאותה יום באותו
 ► לק־ צל״ש יעניק רגן רונלד

 צל״ש נעניק אנו המארינס, צץ
 בעוז שעמד הישראלי לקצץ

הש אקדחו מול ובאומץ־רוח
האמריקאי.״ הקאובוי של לוף
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