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 בסיוע עצמו את הוכיח ואשר בארה״ב שנתגלה
השיניים. רקבון למניעת

 של החדישה השיניים משחת פלואור, ממ
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 למצלמה מד־אור בקנותכם
המובחר את לקבל הקפידו
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אנשים
דעה ינילה אף

 כך דויד של בפיו קיביה פרשת העלאת
 אשכול לוי את רק לא הכעיסה גורית,

ו בחו״ל עתה השוהה לכון, פנחס ואת
ידידו באמצעות שוטף דיווח לשם מקבל
ת יונח כס

 השבוע העיד אשכול לוי של סיגנונו על #
ל כשסיפר יערי, מאיר מפ״ם מנהיג
 כשלון על הארצי הקיבוץ במועצת חבריו

 ״תבעתי האחרון. הקואליציוני המשא־ומתן
 יערי, סיפר הצבאי,״ המימשל את לבטל אז

 המימשל? את לבטל לעומתי: השיב .ואשכול
 מפ״ם, מנהיג של אחר גילוי • קדחת!״

פי ענייני בישראל מוכרעים כיצד מוכיח
 תבעה הקואליציוני המו״ט במיסגרת תוח.

 משכנות לחיסול התקציב את להגדיל מפ״ם
 שנשיג רצתה לא .אחדות־העבודה העוני.

 ״היא יערי, סיפר היא,״ השיגה שלא מה את
 שרגא מאשכול.״ פחות לא בלם היוותה
חזן: יעקוכ מפ״ם לח״ב אז אמר נצר  
 כדי עוני למשכנות תקציב לכם ניתן ״אנו

 כבר אם לבחירות? הזאת הזכייה עם שתלכו
 שישרת מוטב גדול, סכום זו למטרה להקציב
 הספר הופעת לכבוד במסיבה • אותנו.״

 כת- לשתי כן־גוריון פורה קראה פולה,
 את הביעה במקום, שנכחו הזה העולם בזת

 אכנרי ״אורי השבועון: עורך על דעתה
 והוא אחת פעם אותו פגשתי סימפאטי. אדם
ידי לי שיש ידוע זה טוב. רושם עלי עשה
 כתבו שלא היא ועובדה החוגים, בכל דים
 שהוא מה הזה. בהעולם אחת רעה מילה עלי

 אבל מאוד, לי מכאיב בן־גוריון על כותב
פוליטיים.״ עניינים אלה
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בריקאדות על•
ן העתונאי ו ע מ ט ש מ א  ששהה מהארץ, ס

 בברלין, מונית עצר בחוצלארץ, לאחרונה
 עתר בקריאת ושקע יעדו את לנתג הסביר

 הוא היכן סאמם שכח הנסיעה בסוף נים.
 פתק, הנהג מן ביקש הרגל ומתוך נמצא,

 הנהג ענה לשלם. במקום עליו שיחתום כדי
 טקסי לא זה פה ״אדוני, בעברית: הברליני
שי באמת וסאמט לשלם.״ צריך פה בלפור;

 ליד* צכי התל־אביבי עורך־הדין • לם.
ה הבעלים ״אירגון את עתה מארגן סקי

 ה־ את לרשום מבטיח בישראל״, חופשיים
 העיקרית המטרה עותומנית. כאגודה אירגון

ה של זכותו על לשמור החדש: הגוף של
 אשתו. בלי לחוצלארץ לצאת הישראלי בעל

 שיקה חבר כל משורותיו יוציא האירגון
 אישוק ללא בחו״ל לטיול אשתו את עימו

 עם האמנות מיזוג של התהליך # מיוחד.
 נפתח השבוע נמשך. מועדוני־לילה עסקי

 של בניהולו היפואי. ם החטא של הבאר מחדש
. איקה הצייר לי א ר ש  בר־ :המקום שם י

 בסוד לשמור המשתדל איקה, על איקה־דה.
 צעירי שבין הזקן שהוא אומרים גילו, את

 עם • המקום. זקני שבין והצעיר כסית
 ב־ הסרטים בפסטיבל בלבנה חור הצגת

 המקום עתוני הסבירו שבשוזייץ, לוקארנו
י כי כ ד ר ן מ כו  גבע, סרטי ״נשיא הוא נ

 המצליחים האוונגארדיים הסרטים של והמפיק
והמלחים.״ ודליה אלדוראדו סייק, לייק איי
 הפסטיבל עתון תיאר זוהר אורי את •

 של כשרונותיהם של נדיר ישראלי כ״צירוף
 ה* האישיות עם ודה־פונם בורביל סרננדל,

 קרה זה # בארו.״ ג׳אן־לואי של דראמטית
 לפני שעד. חצי במינכן, טלביזיה באולפן
 (״עופרים״) אסתר לזמרת החי, השידור

 ובדיקת ברע, הרגישה היא רייכשטאט.
 העיתר. במעי התקפה זוהי כי קבעה רופא

ה לפי הופיעה לוזתר, רצתה לא העופרית
ל מיד נכנסה אותה, וכשסיימה תוכנית,

הפ הניתוח בגלל בחוץ. שהמתין אמבולנס
 של הטלביזיה באולפן שידור העופרית סידה

 של מדוייק נוסח להלן • לונדון.
 סירסום ממשרד שנשלחה לעתונות, הודעה

ה עיני נערת קושניר, ״רות תל־אביבי:
 שיצא קושניר, יורם לבעלה הצטרפה שקד׳
 בתפקיד באוסטרליה, לסידני שישי ביום

 בברכה: מאתנו ונפרדה החוץ, משרד מטעם
. . . . ,ש . . . שלום ש . . . ש . .  שקדים ש
. . . . ש . . שלנר.״ ש
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השבוע פסוקי

 במכתב כורלא, יהודה הסופר •
 שכיח, כאדם ״נתגלית בן־גוריון: לדויד גלוי

הן השליליות ותא!זתיו האישיות ששאיפותיו

 להדום הוא עלול ובגללן בחייו, מכריעות
 לרדוף חוקות־חברה, לסלף מערכות־חיים,

 עד מדינתו, כבוד להשפיל בחמת־זעם, יריבו
 לפגוע הגויים, בקרב ולשנינה למשל לשימת
 עולם, באי כל באוזני ראש־ממשלתו בכבוד

 ונאמן ישר־לב אדם בישראל, לשר לבוז גם
במדינה.״ לתפקידו חייו כל

שיטרית, בכור המשטרה שר •
״נכון!״ הנ״ל: המכתב על

על אשכול, לוי הממשלה ראש •
 את מסויימת במידה מסבך ״הוא בן־גוריון:

החיים.״
״בן- :קיצים יוסף מפא״י ותיק •

שבלבי.״ הבן־גוריון את חרצה אל גוריון,
:אכן אבא הממשלה ראש סגן •

 מביוגרפיה יוצא פועל אינו המדינה ״קיום
כלשהו.״ מנהיג של

במינכן העופרים
הבריאות העיקר

 יש זו ״לסיעה רפ״י: על הנ׳׳ל •
מאחוריו■״״ — מזהיר עתיד
טכת, שכתי ״הארץ״ כתב •

ב נעוץ מחולשותיו ״חלק אבן: אבא על
לשונו.״ חלקת
 שקוע ״המערך פרם: שמעון ח״כ •

ללב.״ נוגע בנארקיסיזם
 יעשה מה יודעים ״אנחנו :הנ״ל •
ש מד. חרף הבחירות, אחרי ספיר פנחס
הבחירות.״ במסע יאמר
 מצע על גלילי, ישראל ח״ב •

ובוהה ״תוהו רפ״י:
 מצע על ישעיהו, ישראל ח״כ •

 ממקו־ אתם זוזו להם: אחת ״שאיפה רפ״י:
תחתיכם.״ נשב ואנו מותיכם

סולד יוסף האמריקאי הרב •
 רב לתפקיד מועמד שהיה מי כייצ׳יק,

 מעוף בעלי רבנים ״צריכים בישראל: ראשי
 כאלה יש אם יודע איני — וחזון ויצירה

בישראל.״
״הגיו קיסרי: אורי העתונאי •

 דת, ועל הקרבה על אמונה, על מדברת רת
כסף.״ לה מציעה והיהדות

על תמיר, שמואל עורך־יהדין •
 הרע: לשון בחוק לשבועונים המיוחד הסעיף
 העולם נגד מכוון שהסעיף יודעים ״הכל
הזה.״
על יוסף, דוב המשפטים שר •

כמוה.״ מאין שטות ״זו הנ״ל: הכוונה
 ועדת יו״ר אונא, משה ח״ב •

שה בכך כופר ״אני ומשפט: חוק חוקה,
 מכתן הוא — הזה העולם נגד מכתן סעיף

השבועונים.״ כל נגד
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