
שמי דניאלה סאתבלונים

 -] בד■ ■הודים עם לדנו חצה הסובו
 חושב ומה לו יפרעו שהעובים

בתי־הסוהו על בדימוס השופט
 לספק ובכך ממנו, מסרים חלק

 של הלאומיים המאווים את
הפלסטינית.״ התנועה

מילחמת־ על הנ״ל, •
הבינה, ,האוכלוסיה לבנון: ׳

 איננה המילחמה מסויים שמשלב
הכר מילחמה או מילחמת־מגן

 אינם והמחיר ושהמאמצים חית,
המטרות.״ את מצדיקים

ב׳ אברהם הסופר •
 שלו: השלום״ על.חזון יהושע,

 לעצמנו, יהודית כמדינה .נחיה
אני בינינו... יחצוץ שערבי בלי

 יוחנן לשעבר הח״ב •
 ״כמו כיום: הכנסת על בדר
• הסידורים מבחינת שוק שוק.  י
 ■ צועקים הסיגנון. מבחינת ושוק
 מראש מתנצל ואני חזירים. כמו

 לפגוע רוצה שאינני ומדגיש,
בשוק.״ החנוונים של בכבודם

 יהושע המחזאי •
 נסע סטיוארט •חד סובול:
והש לדרום־אפריקה, מישראל

 גוש־אמונים עם פה אותנו איר
כהנא.״ מאיר והרב
הנןאבק חידוש על הנ״ל, •

| ך ד1י1 ק1ך | | ן ו ן ן  בעלת עם ביחד גפיסלה מתבוננת 1ן
^1 1 ליעוגטקי (משמאל). שנטל הגלריה # ■1
 אלי וחברה בעצמה, ציירת שהיא שנטל, להצעת נענתה 83ה־ בת

 להציג במישרד־החקלאות, שרון אריאל של דוברו לשעבר זילבר,
בפתיחת תל״אביב. בדרום פתחו שהשניים החדשה בגלריה

 של פיסלה ליד השתיים התעבבו שעבר, החמישי ביום התערוכה,
 הוצגו הגלריה קירות על הרוח'. עם .לרקוד הנקרא לישנטקי

 לפטלת הוצע כאשר מצרפת. חדשה עולה שנטל, של עבודותיה
_ זמן. לה שיש השיבה היא ועבודתה חייה על טפר לחבר הקשישה

 בלי בינינו לדבר שנוכל רוצה
 רוצה אני באמצע. יהיה שערבי
 לזה יהודית. אלוהות של בניקיון

התפללתי.״

 זו רבץ: ויצחק פרס שימעון בין
 השאלה בסכסולוגיה. בעיה
 היא השאלה התחיל. מי איננה

לגמור.״ להם עוזרים איר
 הערבים עתיד על הנ״ל, •
 מוכן .אני מדינת־ישראל: אזרחי
 המדינה כשתקום אותם, לעודד

 להם לומר אוכל אז הפלסטינית.
 נמצאת מכאן דקות 15 תראו, —

 שלכם... הדגל שלכם, המדינה
 נסבל. מיעוט זה ישראל ערביי
 הולכים הם בעיה, יש נכון,

וגדלים."
 עמום העיתונאי •
 ״אם לראש־הממשלה: קינן,

 שלך שהמיתוס פעם קיווית
 בן־גוריון, מיתוס(דויד) את יגמד
 הסכנה בעליל קיימת היום

 כאיש להיסטוריה תכנס שאתה
 שבךגוריון מה את שגמר

התחיל.״
 בית־המיש־ שופט •
 חיים בדימוס העליון פט

 עונש־ את שולל .אני כהן:
 מחיה שטח אין לאסירים המאסר.
 כל של מחובתו ולכן מספיק,

 אנשים מלשלוח להימנע שופט
לבית־סוהר."

הכהן: מנחם הרב •
 שלנו הפרלמנטריים ״החיים

 חסרת- קואליציה בין נעים
חסרת אופוזיציה לבין משמעות

מישמעת.״

 באותו רבין, יצחק ח״ב •
 אגודה לא זה .פוליטיקה עניין:

הדדית." לאהבה
 הכדורגל שחקן •

 אפשרות על טורב, ריפעת
 תל־אביב: הפועל למדי שובו

 לאנשים תתחבר לא שלי .הלשון
 בבלוכי־ שיושבים המכובדים

פילד."
 שימי העבודה ח׳יב •
 מימון חוק על בדיון פרס, עון

 המקומיות: לרשויות בחירות
 קבצן כמו הולך אני שנים .שש
 מה לבחירות. כסף לגייס כדי

 למיליונרים, שנחניף — רוצים
 כדי ליבואנים, לספקולנטים,
לבחירות?״ שנשיג.מימון

צבן, יאיר מפ״ם ח״ב •
 יקר. דמגוג .הוא שר־האוצר: על

 כל לנו עולה הוא כמה יודע אתה
שנה?״
 יב״י: המשורר •

 האל בשם — .הארכיאונניה
להכשר." וזוכים כנוכלים נוהגים
 בטרם ,מהפכן, הנ״ל: •

 כל על אהוב כשהוא מהפכה,
 עם חלקי יהי לא העם, חלקי
ומיטבחו." חזונו
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