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 קילוגרם, שיבעה קצר זמן תוך
.20 עוד להוריד ומקווה

ושמו זילבר אריאל ■
 לשיר יחדיו חברו צ׳יזילן אל

 מיפעל של ג׳ינגל הפעם חדש,
 ממסע־ חלק שיהיה הפיס,

 מרס. בחודש שיתחיל פירסום
 הן השיר יושר התקופה, ברוח

 במיבטא והן מיזרחי במיבטא
כמוס, בסוד נשמר תוכנו מערבי.

 אליהו שהפך מאז ■
 ועדת־ ליושב־ראש שפייזר
 צץ ושמו הכנסת, של הכלכלה

 הרדיו העיתונים, בכותרות שוב
 להעמיד נהנה הוא והטלוויזיה,

 עסוק. איש של בפוזה עצמו את
 אומר פוגש שהוא מי לכל

לך ״אין כאיטי: הידוע שפייזר,

 בקרוב אותו תפגוש שם ללונדון.
 עציוני, מרים המפיקה
 לרכוש כדי אנד לווסט שיצאה
 שיתור־ מחזות כמה של זכויות

לעברית. הבאה בשנה גמו

השבוע נסוק
 ועדת-דד יושב-ראש •

 הכנסת של חרץ־והביטחון
הומוסקסו ״אינני אבן: אבא

 לביוץ אותי גייסו לא לכן אל,
הסובייטי."

מה הייתי ״אילו הנ״ל: •
 פרס עם בניו־יורק ברחוב לך

 שואלות הבריות היו לצירי, ורבין
 עם שהולכים האלה השניים מי

אבן."
אבנר המפד־ל ח״ב •

לצלילי מרקדת ג׳ רשת של הדיסקו שדריתעטוי שוש

 והשחקנית גלי הזמרת של אחותם תל־אביב. בצפון האחרון השישי
שלה. מכושר-הדיבור נופל שאינו כושר-ריקוד הוכיחה יונה,
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אחר״כך. שנערכה הכוסית, להרמת רק באו אלא בהופעה, חזו לא יסמין ובתו (למטה), הצייר ליפשיץ, -
 שרון: אריאל השר •
ש ממה אמביציוזי פחות ״אני

בחק לעבוד שואף אני חושבים.
לאות."
 עבד־ העבודה ח״ב •

 לגאולה דראושה אל־והאב
דם." נביאת ״את כהן:

 יגאל הליכוד ח״כ •
קי כמה שנשאל בהן־אורגד,

 ״לא למישקלו: הוסיף לוגרמים
לחולצה.״ מתחת לאדם נכנסים
 ועדת־ה־ יושב־ראש •

 אברהם הכנסת של כספים
ב לי אמרה ״אשתי שפירא:

 מתוך דיברתי הלילה שכל בוקר
הייחודיים." הכספים על שינה
 ישראל אגודת ח״כ •

 העניין על פורוש מנחם
 שתוך מפחד כל־כך ״אני הנ״ל:

 על משהו אגלה אני שינה כדי
 לישון שהתחלתי עד הייחודיים,

נפרד." בחדר לבד
 עדי סגן־שר־האוצר •

מח־ אני הסודות ״את אמוראי:
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 לקחתי לי. יש עבודה כמה מושג
הביתה!" חומר״עבודה איתי
את עזב גלר אורי ■

 כדי מסע־הופעות, אחרי ישראל
 בארצות־ עסקיו את לחסל

 דירתו את מוכר הוא הברית.
ומגוריו עסקיו מרכז את ומעביר

 ״כתשתי הנ״ל: על שאקי דדי
 הארץ. ועם בור הוא דק. עד אותו

 אין הכל. זה יפה. אנגלית לו יש
 שיטחיות.״ רק תוכן. שום לו

 לכל ממליץ ״אני הנ״ל: •
 בתו, של בתוליה על לשמור אב
לנישואיה." עד

אבר שר־התיירות •
 יצחק עמיתו על שריר הם

 לא שר־האוצר ״לצערי, מודעי:
 סכנת־נפשות קיימת מתפקד.

למדינה."
.מ הכהן: מנחם הרב •

נשאר ומוסרם הנביאים חזון כל

□1י  אשתו, בחברת סעד הפלמ״ח, מפקד שהיה שדה, יצחק האגדי האלוף של בנו ךך!1[| ך
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הסמוכה. הגדולה בעיר במסיבות נראים שאינם כמעט ביפו־העתיקה, המתגוררים יריב, וזיווה שדה יורם

פרס, שימעון של לישכתו ראשאפלבאו□ בועז
 אשתו לרמן, רות לרקדנית מנשק

 שבאחרונה אפלבאום, גורליצקי. אילי ואיש־הבורסה השחקן של
 בפו־ הופיע - לקולנוע הישראלי המכון כראש - נוסף מינוי קיבל
 אחרי שנערכה ועוגה, קפה למסיבת הבימה תיאטרון של אייה
 בלילה החמישי ביום שהתקיים אמ״י, למען האמנים מופע

גורליצקי. אילי של וטוב ותיק חבר הוא אפלבאום בהיכל־התרבות.

 חזון רק הקיצוניים לחוגים להם
העצמות.״

וייצ־ עזר על נלסון רפי •
 מסוכן ממש דעתי, לפי ״הוא, מן:

למדינה.״

 ארכיון זה במיפלגה בבית, ביא
פרוץ."
 פסח הליברלים ח״ב •

 מה בבית. כספת לי ״יש גריפר:
שלי...״ הצרות רק בתוכה?
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