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השבוע פסוח׳
 על פת, גידעון השר •
 על ברק, אהוד אמ״ן, ראש דיווחי

 צה״ל: נגד הערבי המערך
אדומה." כיפה ״סיפורי

 אהרון תמ״י ח״ב •
דחיית אחרי אבו־חצירא,

סעד." של במדינה
 נפתלי העבודה ח׳־כ •

 הצעדים על בלומנטל,
 וגמרנו' ״שיטת,זבנג הכלכליים:

 לא אך ליתושים, אולי טובה
- ולכלכלה.״ למשק
,האינ יב״י: המשורר •

 שועטת, דוהרת, פלציה
קשות ומכה משתוללת

 ראשה שיער את ידיה בשתי מחזיקהמילר שוה
 החוטאת אופנה, מעצבת מילר, האסוף.

 גילי הספר שערך יום־הולדת מסיבת אורחת היתה שירה, בכתיבת
 מרלין מלוס־אנגלס, עימו שהביא השחורה לדוגמנית גמליאלי
 העילה היתה בביתו, אותה שיכן שהספר הדוגמנית, מדיסון.

 למסיבה באה מילר רונית. אשתו, נגדו שהגישה לתביעת־גירושין
 בעלת סרוגה, ובחולצה ולבושה במיכנסי״עור לבושה כשהיא

 את שיגתה היא בעצמה. שעיצבה ומתרחבים, קצרים שרוולים
המסיבה. נערכה שבו הבית בעל ניצח המלאכה כשעל תסרוקתה:

 העליון: בבית־המישפט עירעורו
 שלא מתפלל אני בוקר ״בכל

אותי." לקבור שניסו במי אנקום
 שר־העבו־ של עוזרו •

 בן ימיני דה־והרווחה,
 המיפלגה היא ״תמ״י דרור:

 שימוש הכי־פחות שעשתה
עדתיות." במניפולאציות

 שר־הפנים־והדתות •
 לי שיש ״נכון בורג: יוסף
 עם יחד במיקצת, ורודות לחיים

 זאת אין אבל עודף־מישקל,
 כמו מדושדעונג שאני אומרת

שכותבים."
 על ,74וד בן הנ׳״ל, •

 באלוהים, ״תלוי הבא: תפקידו
ובמיפלגה." במישפחה ברופא,
 פרישה גיל על הנ״ל, •

 אתה אם ״תלוי לפוליטיקאים:
סין." על או איטליה על מסתכל

 הכהן: מנחם הרב •
 לנו היה מהפך, לנו שהיה ״לפני

 במדינת־רווחה. מישרד־סעד
מישרד־רווחה לנו יש היום

 אינו והשילטון במיעוטי־יכולת,
מהאוכך." נופל
 הקובר ״מישטר הנ״ל: •

 תהיה קצרה — ונזקקים נצרכים
נשימתו."

 יהושע המחזאי •
 הירושה ״מה בחותם: סובול,
 לנו שהותיר ביותר החמורה
 ממשלת המערך? שילטון

הליכוד."
 לשאלה בתשובה הנ״ל, •

 ג׳ון של כישוריו על דעתו מה
 ארצות־הברית: כנשיא לכהן גלן

 עם משותפת שפה ימצא ״מצויץ!
 אסטרונאוט כמו מי בגין. (מנחם)

ממאדים?״ איש להבין יכול
תומרקץ, יגאל האמן •

 על הליכוד השפעת על
 לאט יותר הולך ,זה הטלוויזיה:

 הרבה שמים ציפו. שהם ממה
 נכנם ודוחפים. מסביב וזלין

 עשרה במקום בחודש סנטימטר
 כולו יהיה זה בסוף אבל ביום,

בפנים."
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