
,שם דניאלה סאתבלונים

אצל רק פי! את לפתוח

סינמן פינחס דאז, סגן־היו״ר :לידו הקודמת. ככנסת נואם סבידור מנחם ח׳׳כ

1 1  חלא״מוכר ססמו בירושלים, הליברלים מצעירי ״ 1^1*1
1 י•  יצחק חח״כ של לכינוס בא פריד, אברהם הוא *י 1-

 הליברלים קבוצת בעתיד שדן לכינוס, בתל־אביב. במלון שנערך ברמן
 מילואים. משירות היישר פריצי בא מיפלגת״מרכז, הקמת השוקלים

לאולם־חישיבות. ועלה ותרמילו, נישקו את בקבלה הפקיד הוא

(ב אביז־ות לנו שיש מכיוון
 ההזדמנות על נוותר לבנון)
ו״ קשות בעיות לפתור

:הכהן מנחם הרג *
מ היו והממשלה ״שר־הביטחון

 אל יתייחס שהעם רוצים אוד
 כ־ ותוצאותיה מילחמת-הלבנון ...

ל א דאשתקד.״ של״ג ^
יאיר מפ״ם ה״כ >•

: ן ב  של הסוציאלי ,החום צ
 מהקור גבוה אינו ארידור יורם

הקשישים.״ בבתי
יצחק המעיד ח״ב *

ץ, כ  בהתנחלויות ביקור בעת ר
 לתקן חייבים ״אנחנו בגדה:

 ולומר בציבור שיש אי-הבנות
 מתנגדת מיפלגת־העבודה שגם

הירוק.״ לקו לנסיגה
 רפאל הרמטכ״ל, *

 נחזיר ״לא :איתן (.רפול״)
 שלא כשם ושומרון יהודה את

תל-עדשים.״ את נחזיר

 רשות־השי־ מנכ״ל *
ר סף דו  לפיד, (״טומי״) יו

 עומד הוא אם לשאלה בתשובה
״אז :עליו המופעלים בלחצים

 אינני בדחורין. אנוכי׳ רומי רח
 לא מיקצועית. לא באיש. תלוי

ריגשית.״ ולא כספית
ל !• ״  אחד .כשערב :הנ

 קיבלתי אופרה, רק שידרתי
 על בטלפון ברצח איומים שני

 יום הציבור ממרבית שגזלתי
שידורים.״

 שר־התיקשורו!, •
 היורש על ציפורי, מרדכי

 גרעין ״אנו בגין: מנחם של
ה שראש הכל עושים חרות,

 ה- את יגמור רק לא ממשלה
 לקאדנציה ירוץ אלא הקאדנציה

נוספת.״
• ל, י ״ ישר מגעי על הנ

 השבויים: לשיחרור אל-אש״ף
יש בארץ יהודים 11 ,לטובת

זה.״ בשביל מצביע אני ראל,

2367 הזה העולם

רופא״השיניים

שבוע □□ובזי ה
 נכון, יצחק הנשיא #

בענ בארצות־הברית כשנשאל
 לי ״משלמים מדיניים: יינים

רם.״ בקול אחשוב שלא כדי
 אריאל שר־הביטחון •

״האם מוקד: בתוכנית שרון,

 הדרוזי, ;העיתונאי •
 כמוני ״אדם :נאטור סלמאן

 אצל רק הפה את לפתוח יכול
בספק.״ זה וגם שיניים, רופא
 מיכאל הפאטיריקן •

 קל ״נפצע :בריזן מיכאל) (ב.
ש בהכרח פירושו אין בלבנון

ל פשוט קלה. היתד, הפציעה
מאוד.״ קל זה בלבנון היפצע

יבול הדרוזי העיתונאי


