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לדן ך1חנ של הגזבה כל
ומטה ״ם המותג מ! הוא

 חברת של הנכסים כונס ■
 גלום, עמרם בפירוק, אל־על

ב מעניינת. למישפחה בן הוא
ה במיקצועו, עורד־דין לום,

 של הכללי כאפוטרופוס משמש
 דתית למישפחה בן הוא ישראל,

 בשיר־ מילואים קצין ירושלמית,
 הפרופסור של הצעיר ואחיו יון

 ישראל נציג בלום, והודה
 למיש- קשור הוא שגם באו׳׳ם,
משי נטש הבכור בלום פטים.

בינלאומי למישפס מרצה רת

 ועליהם עלי הישראלית. ליטיקה
עמכם.״ בגי יירד לא נאמר:
על הכהן, מנחם הרם !•

ל שחסר ומי מה .כל הנ״ל:
 א- שאהרון זה ותמורה, ליכוד

 המוסר ואז יחזור, בו־חצירא
ביחד.״ יהיו שוב והפוליטיקה

 הדם בנק .רק :הנ״ל •
״י המדינה.״ של החמצן אינו
קי עמום העיתונאי #
ללום- שירד מי .בעיני, נן:

 ארופה בחופשה הנמצא הטלוויזיה שדרןשידון דן
שות, ת בא ממחלקת־החד במישח׳ לחזו

 נימי ומפבי תל־אביב הפועל בין למישחק בא הוא כדורגל.
המכובדיס. ביציע וישב ביפו, בלומפילד באיצטדיון בשבת שהתקיים

ז־
 אחותם בחו״ל. התפקיד למען

 היא ויטסן לאה השניים, של
סוציאלית. עובדת

י ק ו ס ע פ ו ב ש ה

 בביקור ויצמן, עזר +
המער בגדה בנייה באיזורי
ל יהודי כל של זכותו בית:״

 דבר היא ישראל בארץ שבת
ונורמאלי.״ טיבעי
ה יושב-ראש פגן #

 מחרות, כהן מאיר כנסת,
 מנחם אחרי היורש דמות על

 שאומר אחד כל .לא בגין:
ת כוכב־לכת: במקום פלאנטה

 כמו תדבר רגיל, פשוט, היה
בן־אדם.״

ל •1 ״  לסניף חברו על חנ
.הבי :רום יוסף ח״כ החיפאי,

 מה. יודע מי חשבו פרופסור, או
ותמ הבה לו, אמרו פרופסור,

 אומרים הם היום עלינו. לוך
פשענו.״ עווינו, חטאנו,

 מפיעת גלם, דויד
 כמפד׳׳ל, ותמוהה ליכוד

 יריברלשעבר עם ההשלמה על
 האישית .מבחינתי :רפאל יצחק

קתארזיס.״ ממש זה

• ל, י ״  מדוע השאלה על הנ
ו הפר זבולון עם יתפייס לא

 הליצים .שני בן-מאיר: יהודה
ר נזיל הכי היסוד הם האלה פי

צ הוא הבשר, סיר אל אנג׳לם
 שירד למי בהשוואה טהור דיק

השו בור אל למעלד,-אפרים
מן.״
.הש יכי: המשורר •
 פורחת, הבורסה שוקעת, מש

בשפל.״ וערד־האדם
ה עם .גדלים :הנ׳י׳ל •

 הוא מי מהבורסה, וחיים בנקים,
?״ ערכים לנו שאין שפלט הפתי
רו שלום העיתונאי •

ב זקוק חזק .שלים : זנפלד
0יחז שלא אמיץ לחכם ימינו 1 

ה של חולשתו מפני להזהירו
כוח.״
 שר-החינוך, סננית •

.כשא :תעסה־נלזר מרים
 חושבת אני בכנסת יושבת ני

 ילדינו איד אחד. דבר על רק
 הם כאשר במבט, אותנו יראו

ריקה.״ פליאה רואים
 חנוך המחזאי על הנ״ל, •
 רב־ הוא לוין שנה 14. לוין:

 כל אך ישראל. של האמנים
 המותן מן רק הוא שלו הגובה

לפטה.״
ח • שי  על גזית, גגי ה

תמ שהיא אוסס חברת הודעת
 בדרום- לפליטים אטריות כור

 ליקשים עוד .כמה לבנת:
מאיתגוז״ הלבנונים יאכלו
 משה לשעכר הח״כ •

ה היורש דמות על כרעם,
 *ריך לא .המנהיג אידיאלי:

 של ראשים ולנשק ברחוב לרוץ
קטנים.״ ילדים

ה העולם 2365 הז


