
שאתה ״אחרי :בר־לב לו
אפשרי.״ זה גם עזבת,

 שר־ה- בלומנטל, נ׳יימם
האמריקאי. אוצר

הצי הביקורת למרות 2
 הממושכת שהותו על בורית

אד שימחה שר־האוצר, של  כי נראה בחוץ־לארץ, ליד,
 הנסיעות בקדחת נדבק הוא גם

בכי ופקידים שרים המאפיינת
 לאר־ ארליך יוצא החודש רים•

 אנשי עם לשיחות צות־הברית
וב הבינלאומית, המטבע קרן

 לשם יחזור נובמבר חודש
עם לשוחח כדי הפעם שוב,

״יי כספי רם
 בקבלת־ השבוע הופיע הידוע

 לבוש כשהוא ירושלמית פנים
 המעוניין לכל זית. בצבע מדים

 בית־ פגרת את שניצל הסביר
במילואים. לשרת כדי המישפט

 ארליך רק לא אולם 2!
נו הממשלה כל כימעט נוסע.
 זה, בחודש לחוץ־לארץ סעת
ממ אותה המכנים כבר ויש

 יסעו, ארליך מלבד גולה. שלה
 למחנה היוצאים השרים כמובן,

מנחם ראש־הממשלה :דויד
 ו־ דיין משה שר־החוץ בגין,

 כן וייצמן. עזר שר־הביטחון
 שר־האנרגיה, בחוץ־לארץ יהיו

ה בשליחות מודעי, יצחק
 שר־הד־ לאוסטרליה, מגבית.

 כאורח אבדחצירא, אהרון תות,
 ושר- ,בצרפת הספרדית זעדה

 הורביץ, יגאל התעשייה,
 בדרום־אפרי- מישרדו בענייני

קה.
 מישהו הישווה כאשר 2'

 מזכיר־הממשלה, את בהלצה
 מזכיר שהיה למי נאור, אריה

הסוב הקומוניסטית המיפלגה
 ויסאר־ יוסף הגרוזיני ייטית,

 דדו- (״סטאלין״) יונוביץ
 אין כי נאור סיפר גאשווילי,

 הודיעו ״פעם כלל. הלצה זו
 והיא, הוא גרוזינים, שזוג לי

צרו על עימי לדבר רוצים
 אבל זמן. לי היה לא תיהם.
 שהם כשראיתי שעתיים, אחרי

 הוריתי בשמש, עדיין יושבים
ואמ פתחו הם אלי. להעלותם

ה אתה המזכיר, 'אדוני רו:
הע במדינה.׳ חשוב הכי איש

ואמר טעותם על אותם מדתי
במ חשוב הכי ׳האיש תי:

 מתחתי, אחת קומה יושב דינה
מזכיר'.״ נקרא לא והוא

 מיש- של הארצי במטה 8!
 הבדיחה נפוצה טרת־ישראל

 הקצינים לאחד המיוחסת הבאה,
 המישט־ עצרה מדוע :הבכירים

 1 מע״ץ כנופיית חברי את רה
 השוטרים, חשבו שבטעות משום
הכנו חברי כי שמעו כאשר

מכו את לפוצץ מתכוונים פיה
 הכוונה כי שר־המישפטים, נית

 חיים הקודם, לשר־המישפטים
 הכוונה כי ידעו אילו צדוק.

 הנוכחי, לשר־המישפטים היא
מ נמנעים היו תמיר, שמואל
אותו. דוחים לפחות או המעצר,

באחרו שפגש ישראלי 81
הקולנוע, בבמאי בניו־יורק נה

 וענייניות קרות כדמויות בדרך־כלל נראים אישים, על לשמירה המיוחדת מהיחידההגורילות
 באירוע אולם מקום. לכל והביטחון החוץ ושרי ראש־הממשלה את מלווים הם כאשר

 הנשים בני״מישפחותיהם, עם האישים של הראש שומרי כל הופיעו שעבר, בשבוע שנערך חברתי
:והשנייה יפהפיות, נשים יש למרביתם :האחת מפתיעות. תגליות שתי ניגלו ערב ובאותו והילדים,

 בעלי צוחקים, מחייכים, :לגמרי שונים הם שלהם, והילדים הנשים בחברת הם שומרי־הראש כאשר
 כמה לפני שעזב הוותיקות הגורילות אחת שמוליק, :מימין בתמונה בהחלט. ונינוחים הומור חוש

 אחד :משמאל בתמונה ילדיו. ושני אשתו עם חקלאי, משק לו והקים תפקידו את שבועות
מתקדמים. הריון בחודשי עתה הנמצאת היפהפיה, אשתו עם שומרי״הראש מוותיקי

או שאל פרמינג׳ר, אוטו
ה זכויות על ויתר מדוע תו

האוטוביו סיפרו של הסרטה
 אבני דיין, משה של גראפי

 פר־ הסביר בידיו. שהיו דרך,
דיין, של ״אשתו :מינג׳ר
ב יופיע שהוא רצתה חחל,

 אי- קדוש. של תקן על סרט
 הסרט את להסריט היה אפשר

הס בינתיים התערבותה.״ בלי
המ של תוכניתו גם כי תבר
 מיל־ ארנזן הישראלי פיק

 לפי סרט-קולנוע להפיק צ׳ן,
 !נתקלת דיין, של הביוגראפיה

 של התערבותה בגלל בקשיים
ל שתבעה שר־החוץ, רעיית
 יהיו מי גם לקבוע זכות עצמה

 מיל- בסרט. שיופיעו השחקנים
 סידרה להפיק עתה חושב צץ
 טלוויזיה, סירטי שלושה בת

הביוגראפיה. על־פי
רא על שמתמודד מי 8!

אמ ח״כ חיפה, עיריית שות
 חיים את מינה לין, נון

 מערכת כמנהל מלניק
 בחיפה ידוע שלו. הבחירות
 בכרמל ביודקפה של כבעלים
פירסומת. וכדוגמן

 בחיפה, המערך מועמד 8!
להי החליט גוראל, אריה

 ולגייס בלין חורמה עד לחם
 יעקב׳ הפנסיונר את כך לשם

שהיה מי של אחיו חושי,

חו אבא חיפה, עיריית ראש
ה חברת מנכ״ל שהיה שי,

 של בתו בעל לין, חשמל.
בי וגוראל רות, חושי, אבא
ה ראש־העיר של מאחיו קש

 דעתו היתד. מה שיספר מנוח,
חתנו. על חושי אבא של
בשבו קיבלה פעמיים 8!

 ידלין, דליה האחרונים עות
 יד״ איטר האסיר של אשתו
 קופת- מנכ״ל שהיה מי לין,

ה בפעם לב. דפיקות חולים,
 כשבוע, לפני קרה זה ראשונה

 מודעת- בעיתון ראתה כאשר
 גו- דודיק של מותו על אבל

 של אחותו היא דליה לומב.
 גולומב, (״דודיק״) דויד ח״כ

 ההגנה מפקד של בניו שניהם
שה אלא גולומב. אליהו

 אחר, גולומב דודיק היה נפטר
ב כלל. מישפחה קרוב שאינו

 כמה הדבר קרה השניה פעם
 מו־ כשראתה מכן, לאחר ימים

 חנה של מותה על דעת־אבל
 שם את הנושאת אשר ידלין,

 חנה זו היתד. שוב, חותנתה.
 מבנות אינה שאף אחרת, ידלין

 שעבר בשבוע אגב, המישפחה.
 זה, בעיתון ידיעה הופיעה
 אינו גולומב דודיק כאילו

 אלא גולומב, אליהו של בנו
מפ על-ידי שאומץ אחותו בן
 :טעות זו היתד, ההגנה. קד
על-ידי שאומץ האחות בן

 הרי ד״ר הוא גולומב אליהו
 באוניברסיטת מרצה גולומב,
תל־אביב.

 המר- אלונקות ״מסע 8'
 ח״כ כינתה כך — ציפנים״
 מיצי את נמיר אורה המערך

ברחו שנערך המלצרים, עד
 יום- מסיבת בעת ירושלים בות

בגין. מנחם של ההולדת
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 מר־ שמואל הרביזיוניסטית,
 לו שהיתר, בשיחה נזכר לין,
 אבא עם רבות שנים לפני

 ברית־וז־ מייסד אחימאיר,
 אחימאיר הקיצונית. ביריונים

 שכל מאמין ״אני לו: אמר
ש לכך זקוקה תנועת־שיחרור

 ה־ בידי ייתלה מאנשיה אחד
 אני. יהיה שזה רציתי שילטון.

 שינתה ואשתי התחתנתי, אבל
ה של התוצאה אגב, אותי.״
 יעקב בנו, הוא הזה שינוי

ד, אי מ חי ב איש-ד,חדשות א
טלוויזיה.

 גדעון אל־על, טייס 8[
 לו נמאס כי טוען ארבל,

 נווה־מונו־ מועצת כראש לכהן
בתפ מאד שהצליח למרות סון,

 את תציג במקומו זה. קידו
 טימוד, עליזה מועמדותה

 משה הרדיו קריין של אשתו
. בנותיו. שתי ואם טימור

לתקשורת־ ראש־הממשלה יועץשדמה!קדמון
בקבלת־ אורח־הכבוד היה פנים,

 האונייה פרשת על ההיקף רב סיפרו הופעת לרגל שנערכה פנים
עו־ זהבה, אשתו כשלצידו הבאים את קיבל נקדימון ״אלטלנה״.

 ראש־ היה הראשי המברך פרקליט־המדינה. במישרד רכת״דין
 יקנו שרבים מקוה אני המו״ל ״למען :בברכתו שאמר הממשלה

 :משמאל יקראוהו״. שרבים מקווה אני המחבר ולמען הספר את
וייל. אשר חברת־ההוצאה, מנהל ובין הממשלה ראש בין נקדימון

השבוע פסוק•
 מאיר שר־ד,תחבורה @

: ת מי  אינה שלי ״הבעייד, ע
 אלא בממשלה, להישאר האם
ממנה.״ לצאת איך

 דיין, משה שר-החוץ ©
 רפאל שהרמטכ״ל לאחר

 כסא לו פינה איתן (״רפול״)
 בבית שנערכה ישיבה בעת

תודה, ״לא, :ראש־הממשלה
 ישבתי כבר הרמטכ״ל כסא על

מספיק.״
ברית על אבן אבא ח״כ *

 כפוי.״ ״הסדר :המילה
 פרס״על שימעון ^11"

חלקי ״הסדר המילה: ברית
קבוע.״

 עוזר יהודה, בן־ חנן •
ה על תל־אביב, עיריית ראש

 ״פילץ החדשה: המרכזית תחנה
לבן.״
ב בוכוואלד, ארט י•

 ״בין סטודנטים: לפני הרצאה
 הזמנים־הטובים־ב־ עכשיו אם

 הזמנים־הרעים-ביותר, או יותר
לנו.״ שיש היחיד הזמן זה

 עמנואל העיתונאי
״פ :בר־קדמא (״יאנוש״)

 למראה ששאלה, נערה גשתי
 מישהו, של זרועו על המיספר

 טלפון מיספרי רושמים ממתי
היד?״ על
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