
 הפוליטי עתידו את קושר הוא
־ אנגליה, בראש־ממשלת ג ר  מ

 פרופסור נאמן, תאצ׳ר. רט
 היא שתאצר סיפר לפיסיקה,

 ניהל הוא כאשר לכימיה. ד״ר
 היא מדע, בענייני שיחות איתה

ה במדעי רבה בקיאות גילתה
 מטעם ח״כ נץ, הוא נאמן טבע.

ה תאצ׳ר, וגם התחיה, תנועת
ידו השמרנית, במיפלגה חברה

הח היא הניציות. בדיעותיה עה
 ר.ש־ בפוליטיקה דרכה את לה

 היא נאמן ולדברי דת־המדע,
ב המעשי המדע את הצילה
 נאמן, התקופה. באותה ארצה

לתפ האחרון בשבוע שמונה
 הבא שהצעד מקווה זהה, קיד
 לקפיצה זהה אולי יהיה שלו

 ל- המדע מתיק תאצ׳ר שעשתה
ראשוודהממשלה.

ש בעת כי סיפר, לא נאמן
 שרת־החינוך, תאצ׳ר שימשה

 סעיף בכל בתקציב קיצצה היא
הארו את כשביטלה אפשרי.

 כוס ואת בתי־הספר לילדי חות
ב זכתה שלהם, היומית החלב
החלב.״ ״גנבת כינוי

 הרמטכ״ל הופיע כאשר ■<1
 בועדת איתן (״רפול״) רפאל

 הכנסת, של והביטחון החוץ
 שהוא דבריו בתחילת ציין הוא
 כדי תוך בפוליטיקה. יעסוק לא

 המפד״ל ח״כ אותו שאל הדיון
 אינו הוא אם מלמד, אברהם

 של חיי־הזוהר מהשפעת חושש
 על וג׳וניה המיזרחית ביירות

ש הסביר, מלמד צה״ל. חיילי
 בהימורים עוסקים צה״ל חיילי

 לבנוניות. נשים עם ומתרועעים
 יש בישראל שגם ענה רפול

 מפרט והחל מעורבים, נישואים
 אותו קטע בעניין. דעתו את

 חריש: מיפה המערך, ח״ב
פוליטיקה?״ לא ״וזאת
 זכה סיני אריל, הזמר ■

בכ דוכן־הנואמים על לעמוד
 המערך ח״כ כאשר זה היה נסת.

העלה סב;ג אורי הבאר-שבעי

 בפירסום שמתבטאת שערוריה
 לעברו חכ״ים קראו זה, מסוג

 ביניהם, המודעה את שיעביר
מק בה להתבונן שיוכלו כדי

רוב.
ה הצעת העלאת ערב ■

קי שהוא סבג סיפר שלו, חוק
 על איומים ובהם טלפונים בל

 שחוששים שונים מגורמים חייו,
ל יגרום יתקבל אם שהחוק,

 לסיעה, חברו להפסדים. הם
 שאת לו הציע שריד, יוסי

לטל יעביר הוא המאיימים כל
 ובני-מישפחתי ״אני שלו. פון

לכאלה.״ בלענות מומחים כבר

 יכולה מפגינים כמה ■1
א להכיל? מלכי־ישראל כיכר

 טען שלום־עכשיו הפגנת חרי
של פאפו, אהרון עורן־הדין

 להיכנס היו יכולים היותר כל
ו מפגינים, אלף 40כ־ לכיכר

 מאוד. מצטופפים היו אם זאת
 אותו שאל הליכוד הפגנת אחרי
 רשות של לוועד־המנהל חברו

ג, ניסים השידור, מו ל  אם א
הפגי כיצד להסביר יכול הוא

 מיליון רבע כיכר באותה נו
 ״מפגיני פאפו: ענה בני-אדם.

 הרחובות בכל הצטופפו הליכוד
קילו לאורך לכיכר, הסמוכים

ה התשובה זאת לא אך מטר.
 שמפגי- היא, הבעיה עיקרית.

 בנפח מצטיינים שלום־עכשיו ני
 בהיותם שלהם, הגדול פיסי

 בננות מרוב שמנים ילדי-תנובה
מכי זאת, לעומת ומוצרי־חלב.

 ליכוד אנשי יותר הכיכר לה
 הם כי שלום־עכשיו, מאשר

 שנות 30מ־ עדיין ומיוסרים רזים
המערך.״ שילטון

■  בוועד־ שהתקיים בדיון !
בענ רשות־השידור של המנהל

ל הטלוויזיה עובדי סירוב יין
מת ביטוח ללא ללבנון צאת
 הרשות, מנכ״ל הסביר אים,

 שהצבא לפיד, (״טומי״) יוסף
חייל הוא בהתאם. לנהוג החליט

 השניים ארקין. ג׳וקי מהרקדן״שחקן״פנטומימאי, בפניו אגרוף חוטףקונססנטין אוי
 בעבר שהשתתף הצרפתי, שחקן־הקולנוע לכבוד שנערכה במסיבה נפגשו

שלו. הקולנוע ימי את פצועי־צה״ל, לפני להופיע שבא לשחקן, הזכיר ארקין פעולה. סירטי בכמה

(משמאל), קליגר מאיר הרפואה, קצין של כובעו את חובשהולצבוג שימחה
 הצמוד קליגר, בצבא. קשה בתאונת־דרכים שנתיים לפני שנפצע

 הם שהשניים סיפר קליגר פצועי-צה״ל. נלקחו שאליהן ההופעות, לאחת מוזמן היה לכיסא־גלגלים
מאושפז. הוא שם בבית־־לווינשטיין, יום מדי אותו לבקר שבא היחיד הוא והולצברג טובים, ידידים

ה למען הוועד יושב־ראש המערך, ח״כסוויסה דפי
לסטודנטים, תעודות בחלוקת נכח אסיר,

 מזכרת״ המקומית המועצה ראש סוויסה, אסירים. בשיקום העוזרים
 סביר, שימעון השפלה, מרחב מפקד של אחיו שהוא גילה בתיה,
ברמלה. בית־המעצר מפקד ניצן, רוני רצח חקירת את שניהל

 העירייה מאמצת שאותם נים,
 הקרבות פרוץ עם שנים. מזה
שצנ ומכיוון ללבנון יצא הוא

 אישית אותו מכירים רבים חנים
 מארגנת שהעירייה מאירועים

 איש־ להיות הפך הוא עבורם,
 החטיבה. של והסודות הסתרים

ש היחיד לאזרח היה הוא כך
 הצנחנים שערכו בקרב השתתף

מת רמת-גן בעיריית בדאמור.
 יגיע הוא כזה שבקצב בדחים,

לחופשות. רק לעירייה

ר.  למד שהוא גילה ליבני פי
 בתל־ גאולה בתיכון ערבית
 בורותו, שכל טען אך אביב,
 בית־הספר. בגלל אלא אינה

ה יודע שאני אחרים ״דברים
 ב־ למדתי שלא אלה הם יום,

בית־הספר.״

משו סופרים, של בכנס
׳;זהמקורבים ואנשי־רוח, ררים

 ה־׳ ח״כ סיפר העבודה מיפלגת
התלבטו על אכן אכא מערך,

האקדמיה מעולם במעבר יותיו

מי 10ל־ מחמישה שלהם אישי
הח אחר-כך לאיש. לירות ליון

 להכפיל הרשות הנהלת ליטה
 מיליון 20ל־ הביטוזז סכומי את

 פאפו: כך על הגיפ עובד. לכל
 ק- ביטוח של לוכסוס ״בתנאי

 לעודד אחדות נשים עלולות זה,
 לציוותי־ להצטרף בעליהן את

בלבנון.״ הטלוויזיה של הצילום

שנער פומבית במכירה 8
 ודדיה אלק של בביתם כה

ר רנ  נו- שהכנסותיה בסביון, ל
 רפואיים מכשירים לקניית עו

 בחיפה, הכרמל לבית־החולים
 של לתרומה קונה נמצא לא

 ממגורות בעל הכס, ראווכן
 עתיקים כדים אלה היו דגון.

 כך על העיר שנה. 3000 בני
שה ״מאז :הרוכשים אחד  שמ
 לעתיקות.״ קונים אין מת, דיין

שדרן- על־ידי שהונחה בערב,

 הוא שבה פרטית, חוק הצעת
 סיגריות חפיסת כל שעל הציע

 הן שסיגריות הסיסמה תוטבע
 על הציב סבג לעישון. סכנה

 גזורה פירסומת מודעת הדוכן
 ברודווי הסיגריות של מעיתון

 אריק הזמר מפרסם שאותן ,80
ה את מסביר הוא בעוד סיני.

לי מיסה רק אך עובדים, צן
ר כנד והתייצב לצו נענה מו
 למעשה הם האחרים כל רש.

 ש־ במצב הם ״עכשיו :נפקדים
להו יכולה הצבאית המישטרה

 ה- ממיטתם.״ בלילה אותם ,ציא
ה לדרישת נענה וועד־המנהל

ר־ הביטוח את והכפיל עובדים

 שי, שמואל הוותיק, הרדיו
 לירות 5000 הדירה בעל תרם

לבית־החולים. סטרלינג

 פלד, ישראל הד״ר ■
 המילחמה תחילת מאז עובד

 יושב- הוא פלד נוספות. שעות
הצנה של האימוץ ועדת ראש

 השידור רשות מנכ״ל ■
 שהיה ליכני, יצחק לשעבר,

 מה שכל סיפר בלבנון, הוא אף
 היו למקומיים לומר היה שיכול

 ו״מרח־ וסהלן״ ״אהלן המילים
ה מסידרת זכר שאותן בה״,

בטל ערבית ללימוד תוכניות
או■ שייקה שהגיש וויזיה,

 שיוויג״ זוכר ״אני לפוליטיקה.
ל סטון י צ׳ ד  את הגדיר צ

בהגד שעוסק כמי איש־המדע
עו איש־הפוליטיקה בעוד רות,

הגד מקבל אני בהחלטות. סק
ל שלי שהמעבר משום זו, רה

 ההחלטוו אחת היה פוליטיקה
בחיי.״ הקשות

ה העולם 234317 הז


