
שמי דניאלה מאת1
 עלי הישראלי, העיתונאי ■

 ידוע בקופנהגן, היושב כהן,
 ביקר הוא כה עד מושבע. כטייל

 של ושונים רבים בחלקים
 עולה, האחרון הישגו אך העולם,
 שהה הוא כולם. על לדעתו,

 כאשר העממית, בסין שבועיים
 משם וליציאה לכניסה הבסיס
 סיפר כהן הונג־קונג. היתה

 הם שהסינים לתדהמתו, שגילה,
וב אוהבי־זרים מקבלי־פנים,

להצטלם. אוהבים עיקר

ע פסוקי שבו ה
מר לציון, הראשון •
 לבנון ״מילחמת אליהו: דכי
 פי על מיצווה. מילחמת היא

 מילחמה בהחלט זו ההלכה
רצוייה.״

פורוש, מנחם הרב •
 על ישראל, אגודת ח״כ

 ״הרי ואשכנזים: ספרדים נישואי
 מתחתנים עדות־המיזרח בני גם

 מרוקאי, עצמם. לבין בינם
 תימניה, יישא לא למשל,

 לא זאת סורית. ישא לא ועיראקי
שלנו.״ המצאה

הכהן: מנחם הרב •
 בדרן־־כלל היא צומת ״לרפול

אובדי־דרן־.״ של נקודת־מיפגש

חנוך: שלום הזמר •
 אני שיא־הפחד. זה שרון ״אריק
 הוא מייצג, שהוא ממה פוחד

 רוצה לא שאני דברים לי מזכיר
 בתנופה הוא אם עכשיו... להגיד *

 אותה. נאכל אנחנו אז - קדימה
 שיהיו הטעויות כל בשביל נשלם

 אנחנו עכשיו שעד כמו לו
משלמים."

ויעקב סובול יהושע •

מתאפרת הארוכות הרגליים בעלת הדוגמניתמור פינצ׳י

 והס־ למידה קשי לשיקום־־ילדים אגודה - ניצן לאגודת כמחווה
 באולם שנערך וינאי, בנוסח ערב במיסגרת נערכה התצוגה תגלות.

דולר. אלפים עשרת נאספו שבמהלכו בתל־אביב, הקולוסיאום

 כי ספק ״אין הנ״ל: •
 הגילעד, ארץ היא דרום־לבנון

אבות." מאדמת חלק

 סוריה מדור ראש •
 יוסי שילוח, במכון ולבנון

 מהתומכים בעבר אולמרט,
 גוש־אמונים: של החילוניים

 לי ניראו ״סידרי־העריפויות
 אינם יהודה־ושומרון מעוותים.

 בסדר־העדיפויות. הראשונים
 ומתמוטטת. מתפוררת המדינה

 גוברים, הירידה עלייה-^גלי אין
 אינו דבר ושום נהרסת הכלכלה

קורה.״
 שניתוח חושב ״אני הנ״ל: •

 מוכיח אובייקטיבי היסטורי
 היה לא העבודה תנועת שללא
מדינה." להקים אפשר

 סקרן, ״הציבור בחותם: לזר,
 ממי, גדול מי לדעת מבקש

הדלעת.״ או האינפלציה
 אלכסנדר עורך־הדין •

 לרוצחי הראוי העונש על גרום,
 בשוק למוות שנדקר אהרון, בנו
 לעונש־ מתנגד ״אני חברון: של

 יכול ברוך־הוא הקדוש רק מוות.
המת החומרה במידת להעניש
בקשת.״

 על יב״י המשורר •
 של הכלכליות תוכניותיו

עור ״לא החדש: שר־האוצר
שיגאל.״ כהן ולא השומרוני בגד
 היא ״ארץ־ישראל הנ״ל: •
וליוש לאזרחיה אסטרטגי נכס
 לשותף זקוקים אנו ואין ביה

זאת.״ שיאשר
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