
 שימעון את תשאל אם / נושבת?
 היא לאן / בטוח על ידע / הוא

הרוח.״ נושבת,
 רד שלום העיתונאי •

 בשכר ההרצאות על זנסלד
 בארצות תיק ללא השר שיתן

 מישפט את לממן כדי הברית,
 ״מישנתו שבועון: נגד הדיבה

 שרון אריאל השר של הכלכלית
14.71\1£ 15 ׳״וישאס^ז —

 איתנו עשה ״חסד הנ״ל: •
ה שניסיון הקדוש״ברון־־הוא,

 הדיפלומטי בנציג התנקשות
 מועד. בעוד סוכל ביוון שלנו
 עכשיו לוקחים היינו איפה

 כוח יש ולמי להפציצה ,תשתית׳
חדש?״ ל,פלונטר׳

 ישעיהו הפרופסור •
בין המשותף על ליבוביץ,

 אוטו? יש מהממשלה? לפרוש
 יש יש. פקידים? יש יש.

 איש 3000 גם ויש יש. משכורת?
אותי.״ להחליף שרוצים

שמוש, אמנון הסופר •
 עשתה היא אסון. ״היא תמ״י: על

 שמפא״י מה המיזרח ליהדות
 ש־ ומה לסוציאליזם עשתה

לדת.״ עשתה המפד״ל
תן: אימרי מפ״ם ח״ס •

 נגד חלילה מדבר ״אינני
 שאם מקווה אני ההתיישבות.

 לא הוא לשילטון יעלה המערך
 תקציבי את לשכונות יועיד

ועימנואל.״ בית־אל אריאל,
על גרבוז, יאיר הצייר •
 ״אל החדשים: העיתונים מכת

 שתגיע עד אדם תשפוט
למקומון.״

|לוי חווה פוליפ, גי תעשיין־הבגדים, של אשתו הדוגמנית, |
 מצליחה אך להריונה, הרביעי בחודש נמצאת

 שבאה לוי, בלתי־שיגרתי. בלבוש ביטנה את להסתיר
 בליוויית גרוניך, ושלמה גפן יהונתן של להופעת־הבבורה

צוותא. אולם של האחרונה בשורה ישבה אחר, איש־עסקים

ביש ודתיים חילוניים יהודים
 פטריוטי, הלאומי ״הטירוף ראל:

 הצמוד הציבעוני הסמרטוט
 הוא דגל, לו שקוראים למוט

 הטנק וגם להם, המשותף
 הורגים הם ויחד — והמפציץ

 בידי נהרגים ויחד ערבים
ערבים.״

 גופת הוצאת על הנ״ל, •
 ״אין מקיברה: אנגלוביץ תרזה

 הוצאתה מת. של בגוף מטפלים
נבלה.״ מעשה הוא

היא ״התודה הנ״ל: •
 וחנן מובהקת. אלילית תנועה
 אלילים עובד הוא זה, פורת

ממש.״
 שר־־העבודודוהרווחה •

איומי על אוזן, אהיה
 תמ״י: של האחרונים הפרישה
 קיבל כששר־האוצר ״עכשיו,

 הכלכלי, בתחום מהצעותיי חלק
 אז לפרוש. סיבה בינתיים לנו אין
שקשוקה.״ ולא פורשים לא

 מרוע השאלה על הנ״ל, •
 ״אין פורש: ואינו מאיים רק הוא
צריך למה כזאת. מחשבה שום לי

ק לנגיד המישנה •  מ
 לא .אני פלסנר: יקיר ישראל,

 מבנק־ישראל להסתלק מוכן
 לקבל צריך אני מה, בזחילה.

 נניח, רק ונניח, משהו? על עונש
 היו לא שעצותיי שנכשלתי,

 להיענש צריך אני — טובות
אישית?"

המניות נפילת על הנ״ל, •
הציבור ״תגובת הבנקאיות:

 דווקא — אותנו הפתיעה
 שאנשים חששנו בחולשתה.

 חשש היה זה לרחובות. יצאו
כבד.״
 סגדיושב־ראש־המס •

על אבידוב, כהן תמאיר
 מיספר הוכפל מדוע השאלה
 עם לשוחח הספקתי ״לא הסגנים:

 במיזנון לשבת לא עיתונאים,
 לא לעצמי. יחסי־ציבור ולעשות
 לקרוא או לאכול אפילו הספקתי
עיתון.״

 אין אם השאלה על הנ״ל, •
ית כולו ״הביזבוז ביזבוז: בכך
 בקבוקי־מיץ שני בעוד בטא

בישיבות־הנשיאות.״

 את הבאתי י
 הפרטיטורה,

 למיקרה
 שח׳׳ב

 גולדשטיין
בסביבה, ,יהיה

באבו־כביר בבית-המעצר והנשים הנוער אגף בחנוכת איבצן אריה והמפכ״ל בורג יוסף השר
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שמי דניאלה מאת
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