
1שמי דניאלה סאתבלתים

 - ועדת־ ■רו ידעת גיווש מהו
 חושב ומת החוץ־והביטחון

השו־ברי־תיס ער העוזו
 משה הוותיק איש־הרדיו ■

 על להתגבר הרך מצא טימור
 המטלם־ הטלפוניים המטרידים

 כמזכירה מדבר הוא לביתו. נים
 משמיע שהוא ואחרי אלקטרונית

 מהי שומע הוא פיפס של צליל
 אליו טילפן אחד יום ההודעה.

 אותו להזמין אמור שהיה חבר
 את שמע החבר לארוחת־צהריים.

 של קולו שהיתה המזכירה,
 מגיע לא שהוא והודיע טימור,

 הראשונה הפעם ״זו לפגישה.
 למה? למה? אמרה: שהמזכירה

טימור. אחר־כן־ סיפר למה?״
 המיפלגה מרכז חבר ■

 ירקוני, שלמה הליברלית,
 על שמע לשעבר, טייס שהוא
 לשנות המיפלגה ראשי הצעת

להבטיח כדי התנועה תקנון את

השבוע ,פסוק
 ועדת־ יושב־ראש •

הכנ של החוץ־והביטחון
על בן־אלישר, אליהו סת,

 בגדה: אבנים זורקי הענשת
 את אנשים מהעברת נרתע ״איני

 מכנה הייתי לא לירדן. הגבול
 דבר של בסופו ,גירוש׳. זאת

 ארץ מחבל בהעברתם מדובר
ארץ.״ באותה למישנהו אחר

אביג (מיל׳) האלוף! •
 ״המי- בן־גל: (״יאנוש״) דור

 המשכנו כאשר השתבשה לחמה
 — ביירות־דמשק לציר לזחול

האש,״ אחרי־הפסקת
 של עוזרו דודאי אבי •
 אריאל תיק ללא השר

אדם, לכל כמו לו, ״יש שרון:
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 ערב בא בארצות״הברית, עבודה לטובת הארץ את השניה בפעם

 שחברתו בעוד בוזמימה. המארוקאית להצגה לניו־יורק נטיעתו
רחב. בחיוך הזה העולם צלמת את יקים קיבל הצילום, לפני היטטה

 הבאה. לכנסת מקומותיהם את
 חוזר וכתב התעצל לא הוא

 הכותרת: תחת במרכז לחבריו
 כשכפ״ץ.״ ותפור משופץ ״תקנון

 ״תבוטל מציע: הוא במיכתב
 מועצת תוקם האחוז. 60 מיגלבת
 שניים־שלושה שתכלול עוצרים

 מיש־ תטיל היא אחד. וח״כ שרים
 התארגנות תאסור צבאי, טר

 מאיגוד חוץ פנימיות קבוצות
 שני בשלב הליברלים. העובדים

 ועדת העוצרים מועצת תקים
 מועצת יהיו שחבריה שיתוף,

 וזו שלהם, והחברים העוצרים
השלי בשלב השלל. את תחלק

 ופינקסי המיפלגה תפוזר שי
 הפעילים כל יבוטלו. החברים
 ויוגדרו מחדש להירשם יתבקשו

 והתחייבויותיהם. החברים חובות
 על פיקוח יוטל יוצא. שיסרב מי

 יתוחקר מצטרף וכל חברים. גיוס
 לנמק ויצטרך ועדת״קבלה לפני
 צירף מי ולגלות הצטרף, מדוע
במיפלגה.״ ידידיו הם ומי אותו

שרון פלאטו שמואל ■
 מיש־ בעניין התקדם מה נשאל
 צריך מתכון? אתה ״לאיזה פטו.

 מי- הרבה לי יש כי לי, להגיד
 שבית־ הח״כ, ענה שפטים,״
 לפסוק עומד העליון המישפט
 שבו במישפטו, שהוגש בעירעור

שוחד־בחירות. על הורשע

 מתגמ־ הן אבל תורפה, נקודות
הענק." המנהיג מול רות

עוד שרון ״אריק הנ׳׳ל: •
 ויהיה החרות תנועת את ינהיג

 רואה אני שלנו. ראש־הממשלה
 עובד העסק איך רוחי בעיני

_ בראשותו.״
 הכהן: מנחם הרב •
 באדמה המשק כלכלי: ״מצב

באוויר." והחקלאות
,שיכ יב׳׳י: המשורר •

שכנו." אדמת בשודד השד נס
 שהפכו ״מימשלים הנ״ל: •

 הם מקודש לערך הביטחון את
האומה." נשמת את שקברו
 תל־ עיריית דובר •

 הכרזת על רימון, רוני אביב,
 — על ממונה שהוא שיף חיים

 שלמה של הבחירות מסע הסברת
 היא ה,מינוי׳ ״משמעות להט:

למצב בערך דומה וערכה אפסית,
 בשיף, בוחר היה כלשהו גוף שבו

 ארצות־ נשיא למישרת למשל,
הברית."

 סו־ יהשוע המחזאי •
 בין ההבדל ״מה בחותם: בול,

 ־-*״ תנועת לליכוד? העבודה תנועת
 מושבי־עובדים, הקימה העבודה
 למושבי־ אותם הופך והליכוד

אובדים."
 רוצים אנחנו ״מה הנ״ל: •

 מה־ פאלוס לקבל — בלבנון?
פלנאנגות."
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