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5. ____ן_____________________

 שודדים להפוך איך
היא ומי טובים ליהודים

הבוסר אשכולות איש
ם המערך ח״כ 0! ה ר  אב

ץ־  לחברו־לסי- העיר עוז,כ
חזקאל עה,  שיושב- זכאי, י

 יטימעין המיפלגה, ראש
 סגן- עם לשוחח עומד פרס,
 לו ענה איזן. אהרון השר,
ה השיחה ״תוצאות :זכאי

הש בין שהתקיימה אחרונה,
 ל- הלך שאוזן היתד, ניים;

 הוא הזאת השיחה אחרי תמ״י.
לרק״ח.״ יעבור כבר בטח

;■*ע רציתי ״לא :קול־השלום
 אייבי בשביל החוק על בור
 החוק על אעבור ולא נתן,

 אשתי.״ בשביל גם
 ״כנ־ :הנ״ל על הנ״ל, 9

 לעמוד צריכה לא סת־ישראל
 אייבי על כשמדברים דום
 חוק, יומיים תוך ולהעביר נתן,
 רמת־הגולן.״ חוק בנושא כמו

אי @ תונ עי ם ה  חיי
 :שריד יוסי ח״כ על חפר,

ולו איתו, משוחח אתה ״כאשר

ת מוכרת״הפרחים ד 1̂1111 תל צפון של לנוף השייכת המיסתורי
־  של אוריגינלית תמונה מול צרור־פרחים מניפה אביב, — *

אסו, פאבלו  פרחים המוכרת איב, מוכרת־פרחים• המתארת פיק
תה באה הערב, בשעות בעיקר תל־אביב, של הבילוי באיזורי ח תי  לפ

אסו שצייר מהציור והתלהבה חדשה, גלריה של .1914 בשנת פיק

השבוע פסוקי
ה, • תו חנ ה של כ
שי רם א רדי הר ספ כ ה

שלים מאשים, שלום ירו
 :בביתם שהיתה פריצה אחרי

 השודדים את להכניס ״צריך
ליהו אותם ולהפוך לישיבות

טובים!״ דים
שר • אל ה  שרון, ארי

 על ״דיברתי : בממשלה בדיון
 מדוע מבין ואיני מומחים,
שר־התיקשורת.״ מתערב

שר • פו מרדכי ה צי
שר־ בדרגת ״מומחים : רי

רבים.״ יש הביטחון
״ל 9  אותו ״מיהו :הנ
הממש מישיבות שמדליף נבז
החוצה?״ לה

חוק פרשת על הנ״ל, 9

משו אתה — עיניים בארבע-
 העיר.״ כל עם חח

 :ל הב על הנ״ל, ©
 הבוסר.״ אשכולות ״איש
אי 9 תונ עי קי עמוס ה

 :שחל משה המערך לח״כ נן,
 במערך, שם, עושים אתם ״מה

 אנשים שאצל חלק־גוף באותו
ה מעל נמצא נורמליים

?״ צוואר
ם 9 ם הר ח : מנ הן כ ה
 לפוליטיקאים, להם, קשה ״לא

 ולנגח לגנות לתקוף, להשמיץ,
 מה המידע. שהדליף מי את

 ולימר לשבח הוא להם שקשה
 את שמנע זד, על טובה מילה

המילחמה.״
״ראש־הממש־ ז הנ״ל 9

 למנוע יצליח כי בטוח, לה
 לירדן, אמריקאי נשק מכירת
 ולא מעונן יהיה שלא בתנאי

גשם.״ יירד

 אומרים אין
— בעברית

11זל
1

ם האמריקאי השגריר איס ס תל״אביב של שפת״ימה על במיסעדח לו

37 ם ל עו ה ה 2321 הז


