
ם תבלתי שמי דגיאלה מא
 ערכו אנג״ל, אבי ולצד לצידו

 לשני מסיבודפרידה. לכבודו
 קאריקטורות הכינו הפורשים

 את שלח אנג׳ל עצמי. דיוקן של
 המתנה, את לקחת טלי אשתו

הרשת. עובדי כל חתמו שעליה
 עורר אחימאיר, יעקב ■

 מנקודת־ סיכם מוקד, ומגיש
 היוצאת. הממשלה את מבטו
 ראיון בזמן אותו שהביך השר
 המרואיין מודעי. יצחק היה

 בגין, מנחם היה ביותר המרתק
 ביותר הקשה המרואיין ואילו

 שלדעת ארידור, יורם היה
 בדיבור להאריך נהג אחימאיר

 את למלא מהשואלים ומנע
תפקידם.

 לכהן זו לשטות ראה מה הוא,
בלי־תיק?״ כשר באוצר
 יצחק שר־האנרגיה •

 ראש־ החלטת ערב מודעי,
 כהן־ יגאל מינוי על הממשלה

 שר־האוצר: לתפקיד אורגד
 שמיר שיצחק בהרגשה ״יצאתי

לתפקיד.״ אותי למנות עומד
 בחירות, באסיפת הנ״ל, •

 יקצצו ״אם השרים: משכורות על
 וחברי־הכנ־ השרים במשכורות

מחו״ל.״ שרים לייבא נאלץ סוד
הליב המיסלגה חבר •

 על סלומין, יחזקאל רלית
 אלא פייפר, סתם ״לא מיפלגתו:

מקורקע." פייפר
רו• שלום העיתונאי •

בן־גוויון אנסטסיה
 יווני, ממוצא נוצריה אנסטסיה, גוטליב. לאה של כמזכירתה ארץ

 באוניברטיטת בחו״ל, למד כשהוא הזקן של נכדו את הכירה
 הילטון מלון של כסגן־מנהל־האירועים עובד הוא היום קורנל.

 שהיא למרות מישרדית. בעבודה עובדת היא ואילו בתל־אביב,
בה. ומדברת העברית בשפה שולטת היא שנה, רק בארץ נמצאת

למו הליברלים מועמד ■
 ד״ר תל־אביב, עיריית עצת

 היטב מוכר ברק, שלמה
 לכך הסיבה המיפלגה. לראשי

 אליו פונים הם מצוקה בשעת —
 למרות רופא־שיניים. שהוא מפני

ב מבין הוא הייחודי מיקצועו
 לומד הוא היום־יום. ענייני
 הפוליטיקה בנושא שני לתואר

 העיב־ באוניברסיטה הישראלית
 גם הוא בנוסף, בירושלים. רית

 על־ בבית־החולים כמנתח עובד
בתל־השומר. שיבא שם

ע □□וקי בו ש ה
 אלמנתו ארליך, צילה •
 הראשון שר־האוצר של

 שימחה הליכוד, בממשלת
ה המניות משבר על ארליך,

 בשנת התחיל ״הכל בנקאיות:
 את איפשר המערך כאשר ,1972

 אי־ הבנקים. של הוויסות תהליך
שנים.״ בשש הכל לתקן אפשר
 סו• יהושע המחזאי •
תברח.״ שקל ״מדבר בול:
ב אדם קם ״פת״ם הנ״ל: •
בע״מ.״ שהוא ומרגיש בוקר
 כהן ל(יגאל) ״מה הנ״ל: •

בבית־הקברות?״ (אורגד)
הכ מנחם הרב ח״ב •
' שפיקח כהן־אורגר, ״יגאל הן:

 במיפלגה מאוד ״עצוב זנפלד:
ל שנותר מה שכל הליברלית,

 הוא ארליך מות אחר מנהיגיה
שימחה־לאיד."

 ״מכל יב״י: המשורר •
 וקבר־ בחרתנו אתה גבר דאלים
תנו.״
תמרי, דב תת־אלון •
 ״המילחמה מצה״ל: פרישתו ערב

הכרחית.״ היתה לא בלבנון
 של הצבאי ״הכוח הנ״ל: •

 כזה, איום לכלל הגיע לא אש״ף
 עימו לחיות היה שאי־אפשר

ב בגללו לפתוח היה ושהכרחי
 משה שר-הביטחון •

 שיניתי ״לא ארנס: (״מישה״)
 הסכם- את ששללו עמדותיי, את

מצריים.״ עם השלום
 ה• לידיעת הפרופסור •

 מתומכי וילנאי, זאב ארץ
״ה השלמה: ישראל ארץ

ושומ ביהודה היהודים מתנחלים
אחד.״ ערבי אף נישלו לא רון

קיבוצני לקבוצת הנ״ל, •
 ״אבותיכם הצעיר: מהשומר קים

 גוש־ ואנשי כובע־טמבל חבשו
 אבותיכם כיפות. חובשים אמונים

 גוש־ ואנשי לסטאלין התפללו
עולם." לבורא אמונים

לונ ירון העיתונאי •
 משתין ״אני עבודתו: על דון.

 בקצב וציורים וחרוזים מילים
 ויש — יותר או לשבוע אחד של
מחיר." לזה

 קמה לא כאילו
- חדשה ממשלה

 האנשים אותם
לידי, פה יושבים

בכנסת שמיר יצחק ראש״הממשלה


