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ס׳־מון; קרם
וליופי להיגיינה הקרם —
 העור בקמטי לטפול —

 פנים עור יוצר סוגיו, לכל
 גיל. לכל מתאים צעיר.
רפואיים גופים ע״י מומלץ

בצרפת.

א 1(014
: ה י צ ו נ

 פנים לעור במיוחד מתאים
 בו הקבוע השמוש יבש,
 טל שומר פניך. את מעדן

 הרוח מפגעי פניך עור
 אחרות ותמורות והשמש

לארצנו. האופייניות

ט.: א. מ.
 ונישינג של ביותר משובח סוג

 שמן, פנים לעור במיוחד קרם,
 פנים, לאבקת אידיאלי בסיס

העור. פני את מבהיר

:סימוציטרון
 בפני ידיך עור על מגן

וגור חום קור, רוח, שמש,
 ידיך את מייפה אחרים. מים

 עדינות רוב להן ומקנה
ולובן.

!זכרי
 ״הרס של הרכוז

צרפת, סימון״,
ו גבוה מאד הוא

תספיק. קטנה כמות
מובחרת פרפומריה בכל להשיג

אנשים
ושיני כסף

 משלחת בן־צבי יצחק השבוע כשקיבל
 נשיא בפי היתד, העיתונאים, אגודת של

 העיתונים לעיתונות: חמורה טענה המדינה
 מספרי־ד,עמודים את קרובות לעתים משמיטים

 שהוא עד רבה טירחה לטרוח חייב והקורא
לעמו המועברים המשכי־ד,מאמרים את מגלה

 כנשיא,״ כך על מתלונן ״אינני אחרים. דים
עיתונים״ קורא כאזרח ״אלא צבי, בן אמר

 השבועון הקדיש שעבר שבשבוע לאחר . . .
 ישראל ממשלת לראש שער ם ם״ האמריקאי

 באותו השבוע התפרסם בן־גוריץ, דוד
 מה המסביר קורא של מכתבו שבועון

הו שניהם :רבנו ולמשה לביג׳י המשותף
 בישיבת . . . ממצריים ישראל בני את ציאו

 השבוע סיפר מפא״י של המדינית הוועדה
 רוזן פנחס שר־ד,משפטים כי בן־גוריון

 ״עכשיו לו: ואמר מכבר לא זד, אליו ניגש
 משד,ערכתי יותר אותך להעריך מתחיל אני

 יש?״ ״מה ביג׳י כששאל קודם.״ אותך
 לשבת לך שהיה הכוח ״על רוזן: הסביר

 לאחדות אנשי עם שנים הרבה כך כל
 מנחם חרות שח״ב לאחר . . . העבודה*

 הסעד שר את שעבר בשבוע האשים בגין
 מאמריקה בשובו אמר כאילו שפירא משה

 רב, כסף ישראל תקבל הנסיגה עם כי
 איש ״רק השבוע: שפירא כך על הגיב

 משא מפלגתו ניד,לד, סיני מבצע שבעצם
 לקשור יכול במגבית חלקה הגדלת על ומתן

. . כסף״ עם סיני מבצע את  הציר כשהגיש .
 כתב־ את בישראל הונגאריה של החדש

 גם במקום נכח לנשיא־ד,מדינה, האמנתו
 כממלא־מקום סורג יוסף ״ר ד שר־הדואר

 לשר־דואר מה כששאלוהו שר־החוץ. של
 כל יש? ״מה בורג: הסביר ולמדיניות־חוץ,

 לאחרונה מתבססת ישראל של מדיניות־החוץ
 לבך אייזנהור של איגרותיו — איגרות על

 הראשי הרב של בהשפעתו . . . גוריון״
 קיבוץ החליט במקום, שביקר נסים, יצחק
 כשר סדר הפסח בחג השנה לחוג אפיקים

לחדר בכניסה מזוזות ולקבוע למהדרין
 חיים חרות ש־,ז״כ לאחר . . . ה,אוכל

 שלו הביניים קריאות על נענש לנדאו
 בכל הופיע בכנסת, ישיבות משלוש בהוצאתו

 למרימי־ הסביר הפנים, וועדת לישיבת זאת
 לא אבל בפנים, להיות עלי ״אסרו הגבות:

בוועדת־הפנים.״

★ ★ ★

תיאטרונוע
 הוזמן פלאי פנחס הירושלמי הסופר

 הנשיא רעיית אצל לקבלת־פנים השבוע
את שקראה לאחר בן־צכי, ינאית רחל

 סיפורים קובץ שהוא תילה, על החדש ספרו
ונר ארוכה שיחד, לאחר וחייה. ירושלים על

 לסופר הנשיא רעיית הראתה הספר, על גשת
 ידיה על סומנו הספר מסיפורי ארבעה כי

 . . . לנשיא לקריאה להגישם כדי במיוחד
 לכבודו סופרים מסיבת נערכה שבוע באותו

ן פרופסור נאמו בד, סדן, דב של ת  נ
 שנהר יצחק והסופרים רוטנשטרייך,

ה ראשי את שצירף לאחר פלאי. ופנחס
ה חתן אמר השמות, שלושת של תיבות

 ה־ הפסוק על־ידי והתקיים ״זכיתי מסיבה:
 . . . עוף׳!״ יגביהו רשף ,ובני — תנ״כי

 מנהל של בביתו שנערכה אחרת, במסיבה
כ השתתף אילץ, אפריים פרייזר קייזר
 חיים יד ד התיאטרוני המבקר גם אורח

 של פניהם כי הנוכחים כשד,עירו גמזו.
 הציע להפליא, דומים והאורח הבית בעל

בית את תנהל אתה נתחלף. ״בוא אילין:
ב־ תיאטרונית ביקורת אכתוב ואני ד,חרושת

 זד, שבמקרה ״חוששני גמזו: השיב הארץ.״
ש 24 תוך הרגל את בית־ר,חרושת יפשוט
 להארץ שגם ״חוששני אילין: אמר עות.״
 מדו־ הצ׳ליסטית . . . הדבר״ אותו יקרה

ב קונצרטים לסידרת שיצאה טירטלייה,
הק מושבם מקום מעברות, מקיבוץ צרפת

 שהותר. את ניצלה בעלה, ושל שלה בוע
 פועלי- בפני להשמיע כדי חיפה בנמל הקצרה
 רגל על רסיטאל שלהם, בחדר־האוכל הנמל,
 הוזמנה אחרוני חנה הזמרת . . . אחת

 בחצר־ שנערך לנשף בבלגיה סיורה בשעת
 הופעתה, לאחר נפגשה, ושם הבלגי המלכות

שהגי לאחר אליזבת. הבלגית המלכה עם
 כרוך תהילים ספר למלכד, כשי הזמרת שה

 לחיה, על המלכה לד, נשקה כסף, בכריכת
תודה. לאות

★ ★ ★

דוגמנתריזם
המיי החברה אל שהגיעו ״.כתבים בין

 לחידון- כפתרון מירונוית, שמש, דודי צרת
מכ גם נמצא הכריזה, שעליו צירופי־המלים

ב של תבו ק ע ת י ר שר של בנו ),30( ש
 באוניברסיטה כיום המשתלם לשעבר, ד,חוץ

ל לצרף צריך היד, משתתף כל אמריקאית.
 מכתבו אולם פרוטה, 500 של סך מכתבו

 אחת. לירה של שטר כלל הצעיר שרת של
 500 של שטר השגתי ״לא הסבר: בצירוף
 יוסיפון, זאב תל״ם איש . . . פרוטה״
 ספר־ צעירה לנערה כשי מזמן לא שהעניק
 הבאה: הר,קדשה את עליו רשם שירים,
 מהזקן — יעל עיני הולדת שנות ״לכ״ה
 הזמינה רמת־גן עיריית הנהלת . . . הפוזל״

 יגאל ד״ר את שעבר בשבוע לישיבתה
ה בית״הכנסת בתיכנון לשתפו כדי ידין

ל עתיק אופי ובעיצוב העיר של מרכזי
 ש־ כגין, מנחם חרות ח״כ . . . בניינו
 של היתירה בלשנותו על פעם לא ליגלג

ת, משה לשעבר שריד,חוץ ר ה נתפס ש
 למילר, כתחליף זה. למקצוע הוא גם שבוע

 המונח את בגין הציע ״ניהיליזם״ הלועזית
 בפסטיבאל . . . ״מאומיות״ החדש העברי

ה שנערך העמים, לתלבושות הבינלאומי
ז הנזלן במלון שבוע דוג בלט בירושלים, זו

 מחברותיו יותר רב לפירסום שובה אחד מן
 סגן כלנתר, רחמים זה היה למקצוע.

 ועל גופו על שהדגים ירושלים, עיריית ראש
.צבעוניות בוכאריות תלבושות אשתו גוף . . 

 לא היה חישי אבא חיפה• עיריית ראש
בית תלמידי של להתפרעותם קורבן מזמן
מכו אחרי שרצו בקריית־אליעזר, ד,ספר

הנז העיר ראש בוז!״. ״בוז! בצעקות ניתו
 ושיגר למשרדו, שובו עם מיד התיישב עם

 בו ביותר, נזעם מכתב בית־הספר למנהל
 של דור ״מגדלים זה בבית־ספר כי קבע

 לד,רגע הסכים חושי וחוליגאנים.״ בנדיטים
מש אליו שיגר המבוהל שהמנהל לאחר רק

לב כדי בית־הספר תלמידי של גדולה לחת
סליחתו. את קש

 — בנלוקס בארצות ישראל ציר ביניהן: •
אריאל. יעקב

ע1השב פסווןי
— העולם את יקבע שהאו״ם ״עד :בורג יוסף ד״ר הדואר שר •

האו״ם.״ את יקרע העולם

 גולדה שרת־החוץ של המשותפת ההודעה על שופמן, יוסף חרות ח״ב •
מפוסטרת״. ״הודעה דלאס: פוסטר ג׳ון האמריקאי ושר־החוץ מאיר

 מזרח־ ממדינה לדיפלומאט בהסבירו שלונסקי, אברהם המשורר •
 מארחו: כמו ״לבריאות!״ ולא ״לחיים!״ כוסו את מרים הוא מדוע אירופית
 קודמת דאגה לנו יש היהודים, אנו, ואילו לבריאותן רק דואגות העולם ״אומות

לרקיע.״ מתחת להימחות ולא לחיות, — לבריאות

 בעדלידות מה ״משום : הפורימיות העדלידות על גורי, חיים המשורר •
הפוך.״ או במקצת שונה המצב בחיים כי נדמה עבד־אל־נאצר. את דופק ביג׳י

 כיתת איננה ״הכנסת בכנסת: בוויכוח סנה, משה ד״ד מק״י ח"כ •
להרמת־ידיים.״ התעמלות

 אינו מעולם שלנו ״שר־האוצר בכנסת: באדר, יוחנן ד״ר חרות ח״ב 0
עודפים.״ סופג תמיד הוא כסף. גובה

 בל — במחתרת ״כולנו המחתרת: על גרינברג, (״רומל״) ראובן •
באדמה.״ אמות אלף נמצא העם

 לא הכנסת כי שהתברר לאחר חזני, מיכאל המזרחי הפועל ח״כ •
 הוא בו במרץ, 31,־ד ליום עד התקציב על הוויכוח את לסיים להספיק תוכל
 לדחות כדאי — פשרה של מוצא מציע ״אני לתוקפו: להיכנס החוק, לפי צריך,
במרץ.״ 31ה־ יום את מד, לזמן

 על הפנים בוועדת כשנשאל שיטרית, שלום בכור המשטרה שר •
 בקומה הכלכלית המשטרה של חדר־החקירות מתוך ומתאבדים הקופצים אנשים

לקומת־הקרקע.״ חדר־ד,חקירות את להעביר ״הוריתי הרביעית:

 מחמאות: שפע עליו השפיעו לכבודו שבמסיבה לאחר סדן, דב הסופר 0
לגרוע.״ חשק לי ואין להוסיף חוצפה לי ״אין

 עבריים סופרים ״שני מסיבה: באותה עגנץ, יוסף שמואל הסופר •
 ללכת סופר כל יוכל מעתה אחד. סופר ועוד סדן דוב — שיעמום בלי קורא אני

אליו.״ מתכוון שאני ולחשוב הביתה

 אלון: יגאל העבודה אחדות ח״כ עם בפולמוס אשכול, לוי האוצר שר •
סיני.״ במבצע שהופעלו בכלי־הנשק משתמשים כיצד יודע אינו אפילו הזה ״הגנראל

ו 015 הזח העולם


