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ל״מיהו ת1גירס שתי
רגל פשיטת מהי1 יהודי״

 — רחב פוליטי מיגוון ■
 ועד המפ״מי גרנות מאליעזר

 אריאל של נאמנו ין, אורי
 בחגיגת מייוצג היה — שרון

 נספחת־הרבות של יום־ההולדת
 טאופר, ברברה האוסטרית,

 .40 לגיל במזל־טוב שהגיעה
הדיפלו הפופולרית, ברברה
 המכהנת ביותר הוותיקה מטית
 בתפקידה ממשיכה בארץ, עתה

 ברונו שלה, שהפטרון למרות
לגימלאות. פרש קרייסקי,

 גילתה המסיבה במהלך ■
 אשת להט, זיווה כל ברברה

 את היא אף חגגה ראש־העירייה,
 היום. באותו שלה יום־ההולדת

 זיווה מיהרה כך, על כשהכריזה
 בו !"40 בת אני ״גם להכריז:
 אחדים, עוד נמצאו במקום
 לטעון שהתעקשו ונשים, גברים

.40 לגיל עתה זה שהגיעו

 עצות או טובות עצות
 את הביאו לא הם אחיתופל־אך

הישועה."
 ״במילחמת־הלבנון הנ״ל: •

 בלתי־מוצלחת מילחמה היתה
 ששולם המחיר משום רק ולא

 ~~ הוא — ישראל לעם אשר בעדה.
 ממה חלוש יותר מהמילחמה יצא

לתוכה.״ כשנכנס שהיה
 סרבול יהושע המחזאי •

אריק ביקור על בחותם,
 אותו דחף ״מה בלבנון: שרון
 מקום אל לשוב הצורך לשם?

הפשע?״ י
ישראלי: ״מישפט מהנ״ל: •
 תצא בן־ציון מדהושע) כי

תורה."
 ■!— מי יהודי? מיהו הנ״ל: •

 ולאב ליבראלית לאם שנולד
מי כל הוא יהודי ״או" אגו״י
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 של התאומה אחותה תחיה(משמאל), ואשתו מרדכי בעלה אחי לצד
 שיסמן, מרדכי אביב. בתל מיסעדה לסתיחת באו השלושה שושנה.

ליחסי״ציבור. מישרד בעל היום הוא אגד, דובר לשעבר שהיה

־־*ן

 נעדר, אמנם עצמו להט ■
 — אחים מתמודדים שני אבל

 היו — ואייבי ארצי יצחק
 ״ תעמולת־בחירות וניהלו במקום
שקטה.

 שלום־ נשמר במסיבה ■
 מיפלגת־העבודה. בתוך הבית

 הלכו ואשתו רבין יצחק
 חיים שהופיעו לפני בדיוק

ואשתו. בר־לב

השבוע פםוקי
לש ישראל שגריר •

 אר־ שלמה בלונדון, עבר
 היתה בחייו שההתנקשות גוב,

 הלבנון, למילחמת העילה
 הארץ לעיתונאי שכתב במיכתב

 חסכו ״אילו מרקוס: יואל
 את בלבנון המילחמה יוזמי

 היו שלהם, ההרפתקה מימדי
הבנים." מטובי מאות חיי חוסכים

 .במילחמת־הל־ מהנ״ל: •
 שניסו גנרלים יחד חברו בנון

 ולא המילחמה בניהול כוחם
שהציעו בשער מטיפים יכלו,

 מצבות מחלל או שבת שמחלל
שבת." מחללי של

 פשיטת־ תאמר .אל הנ״ל: •
מחדש." פריסת־רגל אמור רגל.
הבחן: מנחם הרב •

מצודת.זאב." לאדם ״אדם
פינחס הליברלים ח״ס •

פלס ענישת על גולדשטיין,
 סתימת גירוש, בעד ״אני טינים:
 העונשים חמור... ומאסר בתים
יהודים." על עובדים לא האלה

 בן־מאיר: רב העבודה ח"כ 0
 העיר־תל• לראשות אבחר ״אם

 למועמד יהיה יותר קל אביב,
ה לראשות להיבחר המערך

ממשלה.״
 קינן: עמום העיתונאי •

 מנהיג פרם שימעון היה ״אילו
 הוא שכך מפני החלטות המקבל
 סיכוי שום לו היה לא מאמין,
ש מכיוון ראש״ממשלה. להיות
הסיכויים.׳ כל לו יש כזה, איננו

 אברו; שר־התיירות •
 סי׳ אנשי אל בפניה שריר,

 ״אני מודעי: יצחק השר
 ידיי, שתי את לעברם מושיט

הלב." ובכל

י
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