
א ם ב ני ה מאת1 אל מי דני ש
 שהשחקנית למרות ■
ביקו קיבלה גבריאלי מרים

 שש בכורת אחרי טובות רות
 שבה הצגת־יחיד רקובה, שעה
 חנוף של מסיפוריו קוראת היא

 בחופשה נמצאת היא לוין,
 היא שבו צוותא, אולם מאונס.
 עד כמעט תפוס להופיע, רצתה

 נשאלה כשגבריאלי החודש. סוף
 המחזה, הבאה בפעם יוצג מתי
 היא אבל הצגה, .יש ענתה: היא
שעד מקווה אני מוצגת. לא

להחליט." מוקדם
הוס אורי עורך־הדין •
 לתשמ׳ד מתש״ח .ישראל רט:

 (מדינת מיודנשטאדט —
 (מועצת ליודנראט יהודים)

יהודים)."
 רון: אימרי מס״ם, דדם •
 ביהודה מולדת מרגיש .אני

 ניכר אדמת לא זו ושומרון.
 שבו שהמקום שאגיד עבורי.

יהודה של הקרבות התקיימו

 המצו־ הסורגים מאחורי בסרט המופיע 1ך 11ך111 11 |1ך
 מימי באחד חש אלה, נימיס לס ^11 1111 1111^

 על פרקדן לנוח כדי הפטקת־האונל את ניצל הוא בראשו. הצילומים
 שרעבי אחורנית. כמתכופף נראה הוא הצילום מזווית אן הספסל,

לפססיבל״הזמר. נשלח שחיבר ששיר אסיר של דמותו בסרט מגלם

 לי שיש אזכור אני הבא למועד
להופיע." אשכח ולא הצגה,
 הישראלי הצייר ■
 המתמחה מישען, משה
 זכה והימורים, קאזינו בציורי

 של נציג בלתי־צמודה. בהזמנה
 ממנו רכש באחריין הנפט נסיכות

 בנושאי־הימורים, ציורים סידרת -
בניו־יורק. מצרי נציג באמצעות

 שמונת במזומן: ששולם המחיר
דולר. אלפים

(.מי■ משה שר־הביטחון, ■
 שבתותיו את מבלה ארנם, שה")

 בבריכה שוחה הוא בבריכה.
 הוא שם סביון, של המחוממת

 40ל־ 30 בין ו״עושה״ מתגורר
.בריכות".

 גת משה הציירים ■
נכנסים רוזנטליס ומשה ר־

 אלא הם, לא דיוק ליתר לכלא.
 רמלה בכלא יציג גת יצירותיהם.
 תירצה. בנווה ורוזנטליס

 נעמי של היתה לכד היוזמה
 יחידת מפקדת לשעבר שדמי,

 מד ועתה במישטרה השוטרות
אחד. עם יפה עם כ׳לית

ע פסוקי בו ש ה
יצחק הפורש, הנשיא • ^

 לחזור נטייה לי .יש נבין:
 צריך אך הפוליטיים, לחיים

וקצת העיתוי, לגבי להמתין

 אם שלה המולדת אינו המכבי
 אתה יוסף, לקבר מתכחש אתה

לגליל." גם להתחכש עלול
 שרון: אריאל על הנ״ל •

 לשר־הביטחון מונה .כשאריק
 אני הסף״. על אותו שללתי לא

 האגודות בעניין באריק תמכתי
הכפריות."

רוזנ שלום העיתונאי •
 הרושם יש .לפעמים פלד:

 בלבנון, האוולי על שבשיבתנו
 הצפון אל 'גשרים סוגרים אנו

הדרום." אל גשרים ושורפים
 כהף יגאל שר-האוצר •

 תנהג ישראל .ממשלת אורגד:
 המדיניות בעניין אזרחיה כלפי

 התלמודי הכלל על־פי הכלכלית
 שיאמר עד אותו כופים האומר:

אני." רוצה
הכהן: מנחם הרב •

 מצליחה אינה שהיא .אחרי
 עומדת התקציב, את לקצץ

 את לקצץ להחליט הממשלה
החודש."

 בן דב העבודה, ח״כ •
 להצטרף מניעיו על מאיר,

 תל־אביב: בעיריית לקואליציה
 תצטרף לי: אמר פרס .שימעון

 לקאדנציה ירוץ לא הוא ללהט.
 אתה שנים חמש ובעוד רביעית

תל־אביב." עיריית ראש תהיה
.המת יב״י: המשורר •

המערני הכותל ליד מעריצים כתפי על נישא אכו״חציראישכים." שלא מוטב מאוחר עורר
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