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 עשה שעבר בשבוע
 נסיון בן־גוריון דוד

 כלכלה. בענייני להתערב
 משקיעי־ אליו הואהזמין

בסב האזין זרים, הון
 הרבות לתלונותיהם לנות

לב סיכם ממשלתו, נגד
כ הוויכוח, את סוף

 אני ״נו, במלים: דרכו,
.בכלכלה״ מבין לא . . 

אח חודשים מזה אגב,
ג מקבל דים . י יכ  .אחת,

 מארצות־הברית לחודש
א דולאר הכולל מכתב

ל הוראות בצירוף חד,
 בן־גוריון, ״למר שימוש:

 ישראל. ממשלת ראש
ו יין בקבוק לך קנה

 המכתב לחיים.״ שתה
 לעולם... חתום אינו

מ כי טוענים, בירושלים
 ראש־העיריר, כינה אז

ה את אגרון גרשון
 ״כלבים בשם עיתונאים
 עתו־ נוהגים נובחים,״

או לברך ירושלים נאי
באנ פגישה בשעת תו

 אגרון, ״מיסטר גלית:
?״... יו דו האו האו  דו

 ברית־המועצות שגריר
אלכסנדר בישראל

אברמוב.
ועיתונאית דיין(שמאל) שטיחאית

לחצי־שעה גניבה
שנשאל

 פסטיבאל הלונדון של ההופעות באחת
 שהבאלט לכף סיכוי יש אם באלט

 בישראל, הוא גם יבקר המפורסם המוסקבאי
או להזמין צריך כל ״קודם ברמיזה: ענה

. תם!״ . הש נתן יותר מפורשת הבטחה .
 זאנגדיקוב, גיאורגי בולגאריה ציר בוע

לה לישראל לשלוח עומדת ארצו כי שסיפר
תש שישראל היחיד: התנאי לריקודי־עם. קה
תי רקדנים להקת כתמורה, לבולגאריה, לח

. מניים .  (״אלדד״), שייכ ישראל ד״ר .
 עומד לשעבר, לח״י של הסוער המנהיג
הל לפי הסיבה׳ בארגנטינה. לביקור לנסוע

. באפו עלה מרד ריח ידידיו: צת .  מעשה .
 זלמן שר־החינוך השבוע סיפר משעשע

ה האינטיליגנציה בחינות במסגרת ו ארן
 מצפון־ עולה לילד הראו בבתי־הספר, נערכות
 ושאלוהו חסר־עין אדם של ציור אפריקה

 ארוכות התבונן הילד הזה. לאיש חסר מה
. ״פיאות!״ השיב: ולבסוף בציור .  סגן .

ש רוזנברג, שלמה ישראל שר-הסעד
 לפירסום בשעתו זכו הכלכליים כשרונותיו

 כשרונות על למחמאות השבוע זכה נרחב,
ב שנשא המקיפה ההרצאה לאחר אחרים.

 הסעד, שירותי חוק את להצדיק כדי כנסת
 אפשרי, מקור מכל ציטטות גדושה ושהיתה

לא ״אילו רוקח: ישראל צ״ב ח״כ אמר

 להעניק היה צריך דוקטור, רוזנברג ח״כ היה
 אחריו מילא הזה.״ התואר את עכשיו לו

 היה לא ״ואילו :בך־אליעזר אריה ח״כ
 התואר את גם לו להעניק היה צריך רב,

. רב!״ .  דוד הבימה תיאטרון שחקן .
 ארבעים מלאת את השבוע שחגג וורדי,

 כי בצניעות סיפר הבמה, על לעלותו שנה
 לאמנות־הבמה ביותר הגדולה תרומתו לדעתו

 מפקין, אהרן של גילויו היתד, בישראל
ב קצין עדיין היה שמסקין בזמן פגש בו

 להביסה להצטרף אותו שיכנע האדום, צבא
. .  אשכול לוי ששר־האוצר אומרים, .

הקא התיאטרון שחקנית את לשלוח החליט
ה מלווה למען לפעול פורת אורנה מרי

 שהתרשם אחרי בארצות־הברית, עצמאות
 מפעילה שהיא גיוס־ההון משיטות עמוקות
.. מסצ׳ואן הטובה הנפש בהצגת  הרפתקה .

 שהוא לשחקן־מתחיל צפוייה יותר מעניינת
 עומד האמינגוויי ארנסט סופר־וותיק:

 של המוסרטת בגירסה מרכזי בתפקיד לשחק
 את לכן קודם לו שהביא והים, הזקן ספרו
. לספרות נובל פרס .  האחרונה הבדיחה .

 אחד מושלם? סנוב זה מה הנפוצה'בלונדון:
התחת קלי גרייס ״מה, בחברה: שאומר

מי???״ עם נה?

קי ש פסו וע3ה
 מזכיר לתפקיד הרציניים המועמדים אחד אלמוגי, יוסף מפא״י ח״כ •

 בשרם. על אותה חשים הם באוניברסיטה. כלכלה לומדים אינם ״הפועלים מפא״י:
 בנייני על לחוץ־לארץ, נסיעות על לירות ואלפי מאות מתבזבזים כיצד רואים הם

 יקרים גלם חומרי על ובביצוע, בתיכנון חוסר־ייעול על בהם, צורך שאין פאר
בחיים?״ נוספת חלב כוס על לוותר דווקא מהם ידרשו מה מפני לאיבוד. ההולכיב

 כסף אין ״לממשלה בכנסת: בוויכוח יוניצ׳מן, שמעון חרות ח״כ •
 . כסף יש לממשלה אבל השכלית. בהתפתחותם המפגרים דפקטיביים, בילדים לטיפול

השכלית־הכלכלית.״ בהתפתחות ולמפגרים דפקטיביים כלכליים למומחים רב
 טוב ״הכל ברכבת: נסיעה לאחר ספיר, פנחס והתעשיה המסחר שר •
 שצריך כך, כדי עד דייקנית היא בה. יש גדולה אחת שמגרעת אלא ברכבת, ויפה

מועד.״ בעוד אליה להגיע להספיק כדי באמצע הישיבות את להפסיק
 ״מטרתו בנק־הדואר: מטרות את בהסבירו בורג, יוסף ד״ר הדואר שר •

בהכנסות.״ וקטן בגיל קטן משמע: תרתי — קטן לחיסכון. הקטן האיש את להרגיל
 מתנגדיו עם בפולמוס דבר, מערכת איש גוטהאלף, יהודה העתונאי •

 דברים, של לגופם משהו לומר לאדם לו יש עוד ״כל חבר: פעם היה בה במפ״ם,
דובריהם.״ של לגופם להיזקק צריך אינו
 מהודרות, ומכוניות מפוארות מוניות לנו ״יש :קיסרי אורי העתונאי •
במכונית.״ לא ברגל, רוב סי על הולכת התרבות אבל

 ישראל שרי של הופעתם על ביקורת במתחו כאדר, יוחנן הרות ח״כ •
 בן־גוריון (דוד הללו השנים מן אחד ״כל ישראל: זוהי מוראו אדוארד של בסרטו
 כל קודם אלא אמריקה, המוני בפני להציג רצה ישראל עניין את לא שרת) ומשה

בידיהם.״ עלה לא זה דבר ואף — שלו הליפתו אה שכלו, את חשיבותו, את עצמו, את
 ״אחד אייזנהואר: דוד דווייט ארצות־הברית נשיא של עוזרו פייל, הווארד •

לסבול.״ הזכות הוא החופשית הכלכלה של היתרונות
 בהשיאה מונרו, מרילין של הבריטית המתחרה דורם, דיאנה הכוכבת •
בגיזרתך.״ לטפל הזמן שהגיע סימן לעיניים, ישר בך מסתכל ״כשגבר לנשים: עצה
שנתן בראיון נובל, פרס חתן פודקנר, וויליאם האמריקאי הסופר •

 רחוקה מטרה לעצמך הצב — האחת צעירים. לסופרים עצות שתי לי ״יש לעתונאי:
 לעלות נסה קודמיך, על לעלות תנסה אל — השניה לראות. יכול שאתה מכפי יותר
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