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טון שיל שה רוצה קניו.

בדרוזים יחדיר הצבאי
דמוקרטיה

פגי התקיימה השבוע 8!
ל ישראליים סופרים בין שה

ל שבאו משוודיה, עמיתיהם
 יותם הסופר בארץ. ביקור

ה הסופר את שאל ראוכני
ה אם סיכרג, סטפן שוודי

 בשפה כותב שהוא עובדה
 מעטים, כה לקוראים ייחודית,

 השוודי מפה. לו גורמת אינה
 לא שמעודו ענה הוא נדהם.
יו הסופר כזו. שאלה שמע
פו נימה הכניס קכידק רם

ה שבמילחמת והזכיר ליטית,
 לא הרכבות השנייה עולם

לכך רמז הוא בשוודיה. נעצרו

ל- מימית, מפגנים •
 בורג: יוסף הד״ר שר־הפנים

 המצרית הוויזה איפה ״בוגד,
?״ שלך

 נציב מקום ממלא־ ©
צר אכרהם מס־הכנסה,

הת לעשות ״במקום ז פתי
בתר עס-ישראל עוסק עמלות,

פיננסיים.״ גילים

 רבו־ חיים השופט *
ב לל״ג מישפט כשקבע רין,

 יום, באותו עובד ״אני עומר:
ש לי יספר לא שהחשוד רק

ו חץ עם לשדה יוצא הוא
קשת.״
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 המחלקה יושבת״ראש גלזר, מהלנה קיבלה שאותו דה״מיורקה,
 מטבע״ שמוכרת מרסל, תל־אביב. במחוז ויצ״ו של כספים לאיסוף

 החברות אחת של תצוגת״אופנה לערב הוזמנה לחו״ל, ליוצאים זר
 בדרום מועדון־בביסה להקמת מיועדות היו שהכנסותיו הגדולות,
 בדי כספם ממיטב ששילמו האורחים, שבין כששמעה תל־אביב.

 שדווקא אמרה היא לחו״ל, כרטיס יוגרל באירוע, נובחים להיות
לגבו מחוץ עדיין, יצאה, לא לחו״ל ליוצאים דולרים המוכרת היא,
 והיתה אוזניה, למישמע האמינה לא בכרטיס כשזכתה ישראל. לות

חבריה. עם אחת בעצה אותה מותחים הערב שמארגני בטוחה

להצ די עשו לא שהשוודים
והעיתו הסופר יהודים. לת
 אף שנכח גלאי, יגאל נאי
 נ־ שגם אמר בפגישה, הוא

 ביטוי לידי בא זה מיקרה
מדב ״כאשר :פער־הדורות

האסו שוודיה, על איתי רים
 מייד אצלי שמתעוררת ציאציה

 מסרט בלונדית בחורה היא
פורנו.״

השבוע □םוק*

אב המפד״ל ח״כ •
יו לשר־האוצר, מלמד, רהם

אי ביקש כשזה ארידור, רם
 בוועדת- החלקי התקציב שור

מריו לא ״אנחנו :הכספים
נטות.״

 הממשלה ראש־ סגן •
 העוצר על ארליך, שימחה
 ברמת־הגולן: הדרוזים ביישובי

 שבועיים, עוד ייקח זה ״אם
 לא האוכלוסיה אסון. לא זה

 — סובלת היא אם סובלת.
בהתנדבות.״ סובלת היא

מרי יעקב שר־על •
 ״לא :ברמן דני לממציא דוד,
לכלבים.״ אותך אזרוק

 החרזן העיתונאי ©
מחליט ״אני :חפר היים
ל חכם מרידור — מח״ל

אללה.״

 אגודת־ישר־ ח״כ •
על שפירא, אברהם אד

 הייתי ״לא במיפלגתו: היחסים
יומ מתנשקים שאנו אומר
יום.״

 מחוז על הממונה •
על קניג, ישראל הצפון,

 צבאי שילטון ״הטלת :הנ״ל
הכ צעד היתד, רמת־הגולן על

 של מחוסר־הבנתם שנבע רחי,
הדמוקרטיה.״ למהות הדרוזים

 ״ייתכן :הנ״ל על הג״ל •
 לדמוקרטיה חוסר־חינוך שישנו
 פרק־הז־ את לנצל ויש אצלם,

 הצבאי, השילטון של הקצר מן
 על שמירה בהם להחדיר כדי

הדמוקרטיה.״ והבנת החוק

2325 הזה העולם
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