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 החוקה ועדת יושב־ראש ■
 לא קולאם, אלי הכנסת, של

 הוצאת על מהכתבה נחת רווה
 אנגלוביץ׳ תרזה של הגוויה

 בראשון־ בבית־הקברות מקיברה
 השבת בליל ששודרה כפי לציון,

 הוא אירועים. יומן בהשבוע,
 בביתו. הכתבה לצורך רואיין
 למוצא כרי חדרו את הפר הצוות
 וקולאס טובה, צילום זווית

 לא לאכזבתו, היטב. התכונן
הקטע. שודר

 בוועד הצפויים החילופים ■
 אינם עדייו הרשות של המנהל
 יודע כבר פלג אך בדיוק, ידועים

 ההרכב ״על־פי אחד: שינוי על
 פיתגמים במקום המוצע,

 בהם משתמש שהיה בלטינית
 מפי עכשיו, נשמע היוצא, היו״ר
 וציטוטים חדל דיברי הבא, הידר

לפרו התכוון הוא מהמיקרא.׳׳
 ראובן רומי למישפט פסור
 לשגריר בקרוב שיתמנה ירון,

 עורך־הדין ולמחליפו, בדניה,
ינון. מיכה חובש־הכיפה

 חוק על אחר, בדיון ■
 העבודה ח״כ התרעם התקציב,
 שר־האוצר, על משל, ירוחם
שהתרברב כהן־־אורגד, יגאל

כלל." אותי מעסיקה איננה
 יוסוו שר־הסנים, •

 הרמטכ״ל הודעת על בורג,
 איתן, (״רפול״) רפאל לשעבר,
 למפד״ל תצטרף שצומת

 ״אורות״,: שתיקרא מורחבת,
 שניים, דרושים טנגו ״לריקוד

רפול." של רצונו רק ולא
 ויעקב סובול יהושע •
 ״אורות״ ״בראותך בחותם: לזר

 (אולי תשמח אל המנהרה בקצה
פורת). וחנן דרוקמן חיים רק זה

 יוסי העבודה, ח״ב •
 יובא הימים מן ״ביום שריד:

 אריאל לשעבר, שר־הביטחון
 הפוטש בגלל למישפט שרון,

למיל הראושנים בימים שחולל
לבנון.״ חמת .

 משה שר־הביטחון, •
 בעיית על ארנם, (.מישה׳׳)

 קודמו: של חוסר־התעסוקה
 לישכת־ איננה ״הממשלה

עבודה.״
רו שלום העיתונאי •

 אמין שהגיש ״אחרי זנפלד:
 שלנו האחת הלחי את גימאיל
 כנוצרי עתה מצפה הוא לסוריה,

 הלחי את לו נגיש שאנו טוב
השניה.״

על הכהן, מנחם הרב •
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 הלבנה בגלריה ראשונה, תערובת״יחיד פתחה היא השבוע
 בצבע. מופשטים בציורים נראים הצילומים רוב בתל״אביב.

בהרצליה. בשבתה ובחלקן בנווה־צדק בחלקן צולמו התמונות

 על עובד הוא כי בעיתונות-
 יודע אינני בעיניים. ההסתדרות

 אמר בעיניים," עוברים איך
 כדאי ״אבל ההסתדרות, מזכ״ל

 יתהלל אל — שכתוב לדעת לך
כמפתח:״ חוגר
 התל־אביבי הפרקליט ■
 מזועזע היה לידסקי צבי

 את לפגוש לו ניתן שלא השבוע
 בניסיון החשודים לקוחותיו,

 לקוחה הר־הבית. את לפוצץ
 הקוקסינל סוניה, שלו, אחרת

 אחר, בכלא לבקר בא שאותה
 חגיגית.' קבלת־פנים לו ערכה

 ואף שדיה את לפניו חשפה היא
 שלמה ״שעה בפניו. לו נשקה
 שעל הזקן מזיפי הלחי לי דקרה
אחר־כך. לידסקי התבדח פניה,"

השבוע פסוק•
 סגן־ראש־הממשלה, •
 שאלה על בתשובה ליי, דויד

 כמועמד עצמו רואה הוא אם
הזו ״השאלה הבכיר: לתפקיד

 תרזה של גופתה הוצאת פרשת
 ״אפילו מקיברה: אנגלוביץ׳

לחיות." נותנים לא כבר למתים
 את דוחה ״אני הנ״ל: •

 יהודים בין הבדל שאין הקביעה
 צריכים יהודים יהודים. ולא

 כיהודים. ולמות כיהודים לחיות
 כנכרים לחיות צריכים נכרים
כנכרים. ולמות
 ה- על יב״י, המשורר •

 את לפוצץ שביקשו ״תמהונים"
 — השטן ״שליחי הר־הבית:

מבקשים.״' שלישי חורבן
לש ״הבימה״ שחקן •
על פינקל, שימעון עבר,
 יחס לו ״נתתי לוין: דורי הבמאי

 קיבלתי ומה — נשמה של
 גידלתי עירום. תחת בתמורה?

 בדיחה בעיניי? עכשיו מהו נחש.
מוצלחת!״ לא

 ״האיש פינקל: על לוין •
 בריון לצערי, ונשאר, היה

באמירותיו." ופורנוגראף בנוהגיו
 צדלי חד״ש ח״ב •

 צבי הליברלים ח״כ על ביטון,
 הוא בכנסת? עושה הוא ״מה רנה
מדבר." ולא רואה לא שומע, לא
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