
נחום חד׳־ר זכה □מה ~
 רגזה נזה על נולדמן.

נמיר אזרה כ החי
 אסטרולוגיה בעזרת לחזות
במילחמה. חלק יקח מי אפילו

ליפ מנבא הבאה לשנה ■1
נו אוקטובר. שבחודשים שיץ

 מתיחות תהיה ודצמבר במבר
תקו זו תהיה המיזרחי. בגבול

 לראש־המסש־ ביותר קשה פה
 תקופה ולשר־הביטחון. לה

 לשר־הפנים, גם תהיה קשה
רג, יומן!  ולשר־האוצר, בו
ר. יורם דו  צופה הוא ארי
 על לאלימות סובייטית נטייה
 לדעתו בפולין. מתיחות רקע
ם עיראק, שליט יודח אד  ס

הזיסיין.

הו שבו בערב־ראיונות, ■1
 פא* אהרון עורך־הדין, פיע
 של הוועד־המנהל חבר פו,

 השתמש הוא רשות־השידור,
 את לומר כדי משלו בשיטה

 פעם בכל לומר. שרצה מה
י אריה שהמראיין, ר מ  א

 פאפו היה שאלה, אליו היפנה
 שואל היית ״לו :ועונה פותח

ל הצליח לא אבנרי אותי...״
לב דיבורו. שטף את הפסיק

לד ביקש אותו, כשקטע סוף,
 שואל גם שאתה זה ״איו : עת
 ״זה :פאפו ענה ? עונה וגם

 את לד מקצר זה לך. כדאי
הראיון.״

■  התייחס דבריו בהמשך :
 מוקד, התוכנית לעורך פאפו

ב בטלוויזיה, ק ע ר, י אי מ הי  א
 אחת, לא נהג, הוא שלטענתו
 שהוא תוך עיתונאית. בהפקרות

ב לסגן־השר, פונה  שילנ* ד
 פא־ אמר באולם, שישב סלןי,

 לתת בדעתו שמעלה ״מי פו:
ב חשובה מישרה לאחימאיר

כ עקב לא הליכוד, עיתונות
בטלוויזיה.״ מעשיו אחרי נראה

ה שאתה אומדים ״יש 9;
ההס של הבלתי־מוכתר קיסר

 תפקיד למלא ומועמד תדרות,
 יפרוש וכאשר אם המזכ״ל

חם) של. (ירו  יקרה זה מתי מ
" המראיין שאל לדעתך?״  אי

ציג תן שראל את דנ קי י
 מקום ממלא של תשובתו סר.

אותו. תשאל ״זה :המזכ״ל
 יש אם תשאל אותי אותי. לא
סבלנות.״ לי
 יושב-ראש שהוא קיסר, 9!

 הקאנטרי של הדירקטוריון
 ב־ שוכן וביתו בחולון קלאב

בו בכל מעדיף מקום, קירבת
*בצ במיגרש טניס לשחק קר
שב הסביר הוא תל־אביב. פון

 נוח יותר בוקר לפנות חמש
 :והוסיף הגדול לכרך לנהוג
 ראשון, לעבודה מגיע ״אני
 ראשון ההסתדרות חוקת ולפי

שיוצא.״ אחרון הוא שנכנס
 שר־הביטחון ישמיע אם 9!
א־ שלמה הפרופסור את  לני
הקרדיו המחלקה מנהל דו,

 איכילוב החולים בבית לוגית
 לקבל עלול הוא בתל-אביב,

 שאחד טוען לניאדו השראה.
המפ ר׳סטאטיסטיים המימצאים

 ירידה הוא באחרונה תיעים
 התקפי־הלב בעקומת דראסטית

 הוא הלבנון. מילחמת בחודשי
הסבר. לכך מצא לא עדיין

 המיל־ שבימי לניאדו, 9!
 שיצאה במישלחת היה חמה

 עדיין בברית־המועצות לקונגרס
 שראה ממה רשמים מלא
 בבית־ ביקרה המישלחת שם.

מ רחוק היה שלדעתו חולים,
 היו המיטות משוכלל. להיות
 רחב וחולה להחריד, עד צרות

 לשכב היה יכול לא מימדים
 ביו־ הגדולה ההפתעה אך שם.
 היה שבית־החולים היתה ^זר

מחולים. כולו, כמעט ריק,
שונות שיכנוע דרכי על 9!

♦ •י י

מודתדא סעז
רלרלדיגויירז די דו ו י• י* י*רח י**ף>ו־ו וס ו י* ****ו•

 בירושלים. שנערכה גולדמן, נחום הד״ר של בהלווייתו כיפה חובש
הוא הלאומיים, המוסדות ברחבת הארון, ליד מצריים שגריר כשעבר

||1ו • • ך| [ נחום העולמית, הציונית ההסתדרות של לשעבר נשיאה להלוויית הופיע ן
1\  כמעט וזארון. על־פני כשעבר גם חבש אותה גדולה, שחורה כיפה עם גולדמן, \ י #1י

 שם הלאומיים, המוסדות ברחבת גם כובעים, או כיפות חבשו דלת־המשתתפים בהלווייה הנוכחים כל
להלווייה. הגיע ולא בדרום־אפריקה שהה דולצין, אריה היהודית, הסוכנות יו״ר פניו. על הקהל עבר

'•״ י ׳׳■ ׳•׳׳>׳יי■״״׳• יי

| | ל1<11| |111 | ך י | אדומים. מעלה העיר חנוכת בטקס לו שהוגשה סל משקה בפחית מביט \
/ # יי11 וכאשר ההכשר, סימן את הפחית על״גבי חיפש הראשי הרב המערבית. בגדה ן •'* 1* 11 !
 ומיהר רבני, להכשר זקוק היה לא (מימינו) רום יוסף ח״כ המשקה. את שתה לא אותו, מצא לא

 בין ההופעה. בעת נימנם (משמאל), טרטמן עמוס המקומית, המועצה נציג התוסס. מהמשקה ללגום
במחלוקת. השנוי הפוליטי לאירוע מלבוא נרתע שלא (מימין), טוניק יצחק מבקר״המדינה, היה הנוכחים

 במאבק על אל אנשי שנקטו
ה טיסות הפסקת מניעת על

 יו״ר לספר יודע בשבת, חברה
בי ועדת־העובדים,  זלצמן. ג

 מועצת־המנה־ יושב־ראש אך
מן החברה, של לים ח  פדל, נ

 בדרכים זלצמן, לדברי נקט,
 לפרל התברר כאשר אחרות.

 של ועדת־הכספים שיושב־ראש
ץ שדמה כח״ הכנסת,  לורנ

 כרטיס־ קנה מאגודת־ישראל,
 אחרי רגילה למחלקה טיסה

ב שתמכה בוועדה ההצבעה
 וניסה פרל אליו פנה סגירה,

ה למחלקה שיעבור לשכנעו
במחיר. תוספת ללא ראשונה,

ת, 9! רי  ח״כ של אשתו דו
ד, יוסי העבודה  הרימה שרי

 אשה קול הטלפון. שפופרת את
 בבית. שריד אם שאל מבוגר

 שאלה ואז שלא ענתה היא
אותך אנסו ״האם :האשה

 :הוסיפה רגע ואחרי ?״ פעם
ב אותך שיאנסו אדאג ״אני

שורה.״

 מוזר מיקרים צירוף על 9!
 בצלאל הד״ר להעיד יכול

 במטוס ישב הפתולוג בלוד•
 בשניים והבחין ללונדון בדרכו
 העולם את קראו לידו, שישבו

 הזמן כל לעברו והגניבו הזה
אחד אליו פנה לבסוף מבטים.

 בתושב עצמו הציג מהשניים,
 תמונה על הצביע רמאללה,

 לא זה ״האם ושאל: בעיתון
 תמונתו את ראה בלוד ?״ אתה

(העו הקטלני הסוד על בכתבה
 שאכן ואישר )2343 הזה לם
הוא. זה

 פסח סגן־שר־החקלאות, 91
להש שבא גירופר, (״פייסי״)

 של הבית חנוכת בטקס תתף
ם עוזרו חו תי, נ מ  היה יכול ד

החק מצב על מקרוב לעמוד
ב מתגורר רמתי בארץ. לאות
 בצפון הנמצא אחיהוד מושב
ביו מפואר הוא והבית הארץ,

ש ״מי סגךהשר: העיר תר.
ש במשבר, חקלאות על מדבר
 עו־ של ממשכורת לכאן• יבוא

 לבית מגיע היה לא הוא זר־שר
כזה.״

ה שר־החקלאות, 91 ח מ  שי
 עבודה לביקור בא ארליך,

 טיבעון. שליד נווה־יער בחווה
חי צבי הד״ר במ עובד קר
 תירס קילחי לשר הראה קום,

 והסביר שונים, בצבעים קטנים
 גבעול להזמין אפשר שכיום

ש צבע בכל תירס עם אחד
 היה ראש־הממשלה סגן הוא.

 ימים לאיזה ״תיראו :מופתע
בגי עוסקים לא אתם הגיעו.

בייצור.״ אלא דול,

234947 הזה העולם


