
ה של האחרונה המסיבה ■
 הרביעי ביום נערכה מימונה
 תל־אביב. בצפון במלון שעבר

 בעלת סלע, אתי אותה אירגנה
 ויח־ לשירותי־תיקשורת מישרד

 היה המסיבה הפתעת סי־ציבור.
 אהרון והרווחה העבודה שר

 כשהוא למסיבה שבא אוזן,
 אמיתית, תוניסית בגלביה לבוש

 בתרבוש חבוש סלהם, הנקראת
 נעליים ונועל מקורי אדום

 — דווקא מרוקאיות — ערביות
בלגה. הנקראות

 יעקב עורךהדין •
 מלכות־ ממחתרת חרותי,
 ״שיהיה :50ה־ שנות של ישראל

 שיש חושב הייתי אילו — ברור
בה.״ חבר הייתי מקום, לה

העני מדיניות על הנ״ל, •
״כש מחתרות: חברי של שה

 מניחים, אנו וכך ביהודים, מדובר
 — אידיאולוגיים מניעים בעלי

 מהסס הייתי ערבים עם בעיה. יש
 אומר לא אני כי אם פחות. הרבה
 וערבים ליהודים אחר חוק שיש

בארץ.״
וה הכלכלה שר •

 הבין־מישרדייעקב תיאום
 לרוץ שלא ״החלטתי מרידוד:

 שאני פירושה אין נוספת לכהונה
הפוליטית.״ פעילותי את מסיים
 טופז, דודו הבדרן •

פה: פליטת בתוכניתו
 הוא בדיאטת. עכשיו שרון ״אריק
קצוץ.״ שמיר רק אוכל

 אבן אבא העבודה ח״ב ■
 בארצות־הברית באחרונה שהה

 למיפלגתו, כספים לאסוף כדי גם
 לפני פרטי באופן לנאום כדי גם

בצי להשתתף כדי וגם יהודים
 העם על טלוויזיה סידרת לומי

 התלוותה סוזי אשתו היהודי.
 בילתה היא מהסיור חלק אליו.
 שאבן בעוד בניו־יורק, בגפה
היא אד המערבי. בחוף היה עצמו

הליב המיפלגה במרכז שריר אברהם והשר סבידור מנחם הכנסת, יו״ר

שמי דניאלה סאת ם בלוני
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האמ שר־החוץ השתעממה. לא
 קיסינגד הנרי לשעבר ריקאי
 סוזי, את אירחו ננסי ואשתו

 תיאטרון להצגת איתה יצאו
ערב. לארוחת־ אותה והזמינו

השבוע פסוקי

 עובדת ועתה בטלוויזיה תחקירנית לשעבר ענת, שילדה.
 האחד לרגל צמרת־העבודה למיפגש בעלה עם באה קול־ישראל,

 תקפו הערב לסיום סמוך בתל״אביב. בבית־ליסין שנערך במאי,
 ורוליק היא מיהרו הצטלמו, שהשניים אחרי ומייד צירי־לידה, אותה

 לתיקשו־ פרטי מישרד ובעל בכנסת המערך דובר גם שהוא -
הבכור. בנם את ילדה היא קצר זמן כעבור לבית־החולים. - רת

 בוודאי ״הליכוד הנ״ל: •
 כדי הרבה לי לשלם מוכן

המערך.״ בשביל שוב שאופיע
 שלמה הזמר־מלחין •

 ״אני במאי: האחד על גרוניך,
אדום.״ צבע אוהב פשוט

 אריאל, ישראל הרב •
 המחתרת תפיסת על

 של הסף על ״פסילה היהודית:
 באוטובוסים הפיגוע ניסיון
 יצחק את גם לפסול תחייב
 בגין מנחם כהן, גאולה שמיר,

 ושחטו שהרגו לח״י, אנשי וכל
בדיר־יאסין.״ ערביים אזרחים

 במסי־ וייצמן עזר •
 בעד לא ״אני כת־עיתונאים:

 מדבר אני השלמה. ארץ־ישראל
המושלמת.״ ארץ־ישראל על

 ויעקב סובול יהושע •
מת ״בשב״ב בחראקירי: לזר

 שני את חיסל מי לחשים:
 יועצים מהאוטובוס? המחבלים

מניקראגווה.״ ניסיון עם


