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ם שי אנ
 ילדי כמו ברינה וישובו ספרם,

ולונ רומא פקין. וושינגטון,
דון.״

ל, • ב הסילחמד. על הג״
ה השעות אחת ״זו לבנון:

מתאח אנו כאשר ביותר, יפות
 השעה החופשי. מרצוננו דים

רבים.״ לדורות תרשם הזאת

סו־ יהושע המחזאי •
ה .,שלום המיבצע על ול,3

 לזה קרא שהוא ״לאחר :גליל״ 
 לפחות נדע קרא, שהוא בשם
 ישיר כשהוא מתכוון הוא למה
עליכם.״ שלום הבאנו לנו

:קונסנזוס יש ' הנ״ל •

הפלס את ״להוציא מילחמה:
ההידברות.״ מטווח טינים׳

 אב־ אמנון העיתונאי •
ימ קט מעט ״עוד :יץ׳3רמו

 שרידי לווינגר (משה) הרב צא
חזר הבופור עתיק. בית־כנסת

 בליבנו, אתה שנית, אליך נו
תמיד.״ ליבנו

קי עמוס העיתונאי +
 בצור שיזרע למי ״תהילה ג נן

 למי דיראון השלום; זרע את
 המיל- זרע את בצידון שיזרע

הבאה.״ חמה

אילן העיתונאי •

 ומונע ״כסית״ בית״הקפה ליד שעבר בעונר״בטל, אוחז י ך״ 1
בצעיר, שהבחין אחרי זעם נתקף האיש להשתולל. ממנו

 הוא מדים, לבש שלא למרות בית־הקפח. שמול העץ על מודעה שתלה
 למילחמה. יצאו לא בבית״חקפה, שישבו ממנו, שמבוגרים כך על רגז

לעזרתו. (למטה) שמש כוכבי התערב הבריון, עם נאבק יבי בעוד

ה — מילחמה לא או מילחמה
עובדת!״ שהבורסה עיקר

 זיוה העיתונאית +
 לפקפק שלא הדרישה על יריב,
 :המילחמה בנחיצות בפומבי

 הפה. את פותח לא ״פטריוט
 מי כל המולדת, את שאוהב מי

 פלאס־ שם לו, יקרה שהמולדת
ל מגבת תוחב הפה, על טר

ושותק.״ לממשלה מצדיע גרון,

הכהן, מנחם הרב •
ה של האסטרטגית המטרה על

הי המילחמה ״לגבי. : שאול
טלוויזיה.״ תוכנית תד,

 ויל־ מאיר רק׳׳ח ח״ס •
 החליט הוא אם השאלה על נר,

 :הפוליטיים מהחיים לפרוש
 זה. על חושב לא בכלל ״אני
 כבר שאחרים מרגיש לא אני

 לא הזו הבעייה זה. על חושבים
 צעירה, הנהגה אנחנו קיימת.
ה עובד, הראש מרץ, מלאת

 שום אין עובדות. רגליים
בעייה.״

ל ם 1 ב אלה מאתני שמי דני

שרון אריאל שר״חביטחון

 שר־הביטחון, אני
 אחליט ואני

1 זה כמה
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