
מודעי. של השני החצי עם מה
עשן? שיוצא עד הורביץ עולה מ* ועל

■  נפוצה הבאה הבדיחה !
ליאוניד :בצרפת עתה

 קארטר, ג׳ימי כרז׳נייב,
 ז׳יסקאר־ד׳אסטן, ואלרי

ב טסים והיפי האפיפיור
ב הדלק. אוזל לפתע מטוס.
 מיצנחים. ארבעה רק יש מטוס

 המנהיג ״אני צועק ברדנייב
 חוטף בעולם,״ ביותר החזק

 אומר קארטר וצונח. מיצנח
 החשובה המדינה מנהיג ״אני

 וצונח בעולם,״ ביותר
 אומר ז׳יסקאן־ד׳אסטן הוא. גם

ב האינטליגנטי המנהיג ״אני
 מיצנח חוטף בעולם,״ יותר

 להיפי: אומר האפיפיור וקופץ.
 ומובטח, זקן אדם אני ״בני,

 את קח הבא. בעולם מקום לי
 ההיפי אך האחרון!״ המיצנח

 שני נותרו צורך. ״אין עונה:
האינטליגנ המנהיג מיצנחים.

 את חטף בעולם ביותר טי
וקפץ.״ שלי .שק־השינה

 בדיחה זאת ולעומת ■
 את שואלי פלוני ישראלית.

ב יש תושבים ״כמה חברו:
״כשלו :משיב הלה ?״ ישראל

 ממש.יך וחצי.״ מיליון שה
 או ״בלירות :לחקור פלוני

?״ בדולארים
 אחרות בדיחות שתי 8'

 האחת בכנסת. כיום מתהלכות
 ששר״האנר־ אחרי כי מספרת

 התפטר :מודעי יצחק גיה
 כשר־התיקשורת, מתפקידו

 אליו לצעוק אנשים עשויים
השני?״ החצי עם ״מה היום:

 מספרת השניה הבדיחה 9!
 מישרד־האו־ שאנשי מאחר כי

ל כיום להתכחש מנסים צר
 שר־האו־ ירוץ הכלכלי, מהפך

 לבניין הורכיץ ייגאל צר
 הון־עתק להם ויציע הטלוויזיה

 הסרט את מהם לרכוש כדי
 שר- על־ידי המהפך הוכרז שבו

אד שימחה לשעבר. האוצר
כש ארליך נראה בסרט ליד♦
הורביץ. יושב לידו

 יצחק של התפטרותו ■1
 איננה כשר־התיקשורת מודעי

 שהיו בבעיות ורק אך קשורה
 ב־ במישרד־התיקשורת. לו

 כי אומרים הליברלית מיפלגה
 שם שרסן־השילטון העובדה

 גם תרמה מידיו ונשמט הולך
 ח״ב העיר להתפטרות. היא

 שריר: (״אברשה״) ם אכרה
 הקואליציה, אנשי ידעו ״אילו

 הם מי מודעי, עומד שבראשם
המי עם שהצביעו האנשים

משתבצים.״ היו הם עוט,

■  ועדת־ה־ של בישיבה !
 ייגאל אמר הכנסת, של כספים

אתי, שיתחיל ״מי :הורביץ
 שייצא עד עליו אעלה אני

!״עשן ממנו

 מיפלגת־העבד לוועידת 91
 מוצטפא ד״ר יגיע דה

 מים־ יושב־ראש סגן חליל,
 הוא במצריים. לגת־השילטון

 בתל־ התרבות להיכל יבוא
בפתי נוכח יהיה ולא אביב,

 בבנייני־האומה שתיערך חה,
 מצפים העיתונאים בירושלים.

 ד,שמעין עורך של לבואו גם
ו מנצור, אניס אוקטובר,

ב השמיני ביקורו זה יהיה
 ישוטטו, וחליל מנצור ארץ.

ביש בחנויות־הספרים כנראה,
 בפעם חליל כאן כשביקר ראל.

 ראש־ ביקור בעת האחרונה,
 ביקש הוא מצריים, ממשלת
 בישראל, מצריים משגריר

 לו להשיג מורתדא, סעד
 על באנגלית ופירסומים ספרים

הפרלמנ והשילטון המיפלגות
 כותב הוא כי בישראל, טרי
 אחד הוא זה. נושא על ספר

הכות מצריים, אישים מכמה
יש בין תהליך־השלום על בים
 שר־ ביניהם: ומצריים. ראל

 עבד־ לשעבר המילחמה
 שר-ה- גמאסי, אל־ע׳אנם

 הד״ר חוץ לענייני מדינה
 בוטרוס־ע׳אדי, כוטרוס

סו״ אל־אחבאר היומון עורך

 אנוור והנשיא צכרי סא
עצמו. אל־סאדאת

 ארצות־הברית, נשיא ■1
 למנחם שלח קארטר, ג׳ימי
 שהגיעה ברכת־חנוכה, בגין

 ביום ראש־הממשלה למישרד
שמיני.ה הנר הודלק שבו

דיי" מראיין־הטלוויזיה 91

 הראשונה הפעם לו שזו הודה
 חנוכה, של בטכס נוכח שהוא

ביותר. אותו שריגשה עובדה

 נשמעה במיזנון־הכנסת 81
 כאשר אדירה. חבטה לפתע

 סביבם המקום יושבי התבוננו
 איתן חרות ח״ב את ראו

הריצפה, על שוכב ליבני

 אבן אבא• כח״ אצל 81
 מלאות עם קבלת־פנים נערכה

 מים־ ירחון לצאת שנים חמש
 מטעם מיגוון, לגת-העבודה

 שמצב על־כך דובר ברל. בית
בג טוב, כל־כך אינו הירחון

יש הציע במנויים. החוסר לל
המח יושב־דאש קיסר, ראל
בהם־ מיקצועי לאיגוד לקה

י :>.?****? >***?*

 תיאטרון של הבכורה להצגת בא תל־אביב, עיריית ראשלהט ),שלמה(צ״צ
 אל ניגש ההצגה תום עם הקשנה״. ״תל״אביב ״הבימה״,

 רושמים העירייה שפקחי על״כן לפניו שהתלונן רונאי, אברהם בשחקן פגש שם הקלעים, מאחורי
 בזה,״ אטפל אני תדאג, אל בטדר, ״יהיה התיאטרון. בפתח החונים לשחקנים דו״חות״חנייה

 כל על גילו הם מכוניותיהם, אל יצאו השחקנים כאשר הערב, תום עם אך צ׳*צ׳. לו הבטיח
התיאטרון.) של יחסי־הציבור אשת כרמל, רוני ומאזינה עומדת :בתמונה (מימין דו״חות״חניה. מכונית

ביש ששהה פרוסט, וורד
 בגין, עם ראיון לצורך ראל

 לכבודו נערכה כאשר הופתע
 עם מסורתית, מסיבת־חנוכד,

 איש־ד,טלוויזיה נרות. הדלקת
 הנרות על בירך רונן יורם

ופרוסט שירה־בציבור, ואירגן

 שהובהר אחרי עליו. כשכיסאו
 ,תיגרר, או פיגוע זה היה שלא

״מה :במקום מישהו העיר
 את להפיל מנסה מישהו זה,

 מסיעת ח״כ לו השיב חרות?״
מצ אנחנו לא, ״לא החרות:

לבדנו.״ ליפול ליחים

 ששואף אדם כל ״אם תדרות:
המע מטעם חבר־כנסת להיות

 הירחון, על חותם היה רך
 העיר נפתרת.״ היתה זו בעייה
 מבין אני ״עכשיו אבן: על־כך

 ממש שמעריב אומרים למה
!״בפאניקה

 בתמונה צולמה הנורווגית, השחקניתאולמן ליב
 כאשר ביותר, מודאגת נראית היא שבה

 לה הראו כאשר הר־הצופים, שעל ״הדסה״ בבית״החולים סיירה
העו ״הדסה״ נשיאת עומדת לידה נמרץ. לטיפול היחידה את

״הדסה״. נשות של מישלחת עם שבאה לואיס, פרידה למית,

 השחקנית של לצידה נואמת שעבר בשבוע נראתה ״הדסה״, מייסדתסולד הנרייטה
 לאחיות בבית־הספר היה זה היא. גם שנאמה אולמן, ליב הנורווגית

 נראית סולד ואילו שם, נאמה אמנם אולמן ליב אופטית. אשלייה זוהי אך בירושלים. ״הדסה״ של
 מחזור בסיום נאמה והיא ,82 בת סולד היתה תמונת־הרקע צילום בעת במקום. ענקית בתמונת־קיר

סולד. של 120ח״ הולדתה יום לרגל נאמה ״הדסה״, של אורחת בארץ שהיתה אולמן, ליב לאחיות. חדש

*225921 הזה העולם


