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מוסמכים מורים בהדרכת
6 מנדלי רח׳ תל־אביב,

 ל״י 3.250 המחיר
בלבד ״י ל 2 כעת

רכים עדינים, תלתלים גדוש
אנזא — פלא כל כאן אין כמשי,

״נקה״ בשמפו רק משתמשת
לטיפול טוב אין אתת: והצדק
משמפו ולנקיונו השער
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בע״מ נורית חב' המפיצים:

אנשים
זקן ע□ יהוד■

 צה״ל של העצמאות יום מצעד בפתיחת
הושי דרום פיקוד חוליית כאשר בתל־אביב,

 שריון, גייסות לחוליית צה״ל דגל את טה
 המוזמנים במת על ממושבם לפתע התרוממו

 מעמידת זזו שלא חאקי, לבושי אנשים שני
 גערו מאחוריהם שהיושבים לאחר גם דום

 מבעלי כשאחד מסתירים!״ אתם ״שבו! בהם:
 התברר בכוח, להושיבם כבר התכונן הגוף

 לשעבר, הכללי המטה ראשי הם השניים כי
 שבאו דורי, ויעקב ידץ יגאל רבי־אלוף

.לבושי־מדים .  עמית ישב המצעד, בהמשך .
 זעיר, מקלט של אוזנייה מורכבת כשלראשו

 הפסיק ישראל, בקול המצעד להעברת האזין
להת כדי המרוכזת ההאזנה את לפעמים רק

 יצחק כשעבר ם. במק! הנראים באישים עניין
 היהודי זד, ״מי בהתפעלות: שאל גרינכוים

. הזה?״ היפה הזקן עם .  שר־התחבורה .
המוז לבמת באיחור הגיע כרמל משה
ל לו, המיועדים המקומות את מצא מנים,
 אחרים. על־ידי תפוסים בנותיו ולשתי אשתו

 ״למה בטענה: המקום את לפנות שסירבו
ליקו ״בגלל שר־ד,תחבורה: השיב איחרת?״

הצטו על־ידי נמצא הפתרון בתחבורה.״ יים
. . הברכיים על הבנות והושבת פפות  שר־ .

 כמעט שטרית שלום בכור המשטרה
במס שחלפה השוטרים בפלוגת הבחין שלא
 הוא המצעד כל במשך הסיבה: המצעד. גרת
 ביומון שפורסם המאמר בקריאת שקוע ישב
. . ב. ד,ש. על דבר  שעל הצבא אנשי בין .

 השופט גם במדים נראה המוזמנים בימת
 כאלוף־ המגויים הלוי, בנימין המחוזי

 בפר־ משפט ניהול לצורך משנה־מילואים
 האמריקאי הנדבן של התלהבותו . . . קאסם
 כל־ עברה המצעד בשעת מונסון פרד
 מונסון הוציא הסרטה, מצלמות עמוס גבול:
 למען ד,תעד של תלושי־הגרלד, פנקסי מכיסו
סבי היושבים לכל חינם חילקם החייל,

.בו .  איש המצעד: את ראה שלא ח״כ .
ש לורנץ, שלמה ישראל אגודת פועלי

השביעי. בנו של המילה ברית את חגג
★ ★ ★

מד שדת שמות לו
 אשר גליק, נלסון פרופסור הארכיאולוג

 עמד כאשר ירושלים עיריית את כמעט מוטט
 בית־כנסת הקמת לו להרשות דרישתו על

 תיתר מכבר לא בו חזר בירושלים, ריפורמי
ה הצליחו לא בשעתו כי אף תוכניתו. על

 בעניין לשכנעו ישראל של הראשיים רבנים
 אחרי להיסוג גליק פרופסור הסכים זה,

 מליבאתיץ, האדמו״ר עם ממושכת שיחד,
מ החולש שניאוריםון, מנדל מנחם

ה חב״ד תנועת על בניו־יורק מושבו מקום
. . עולמית  השבוע גרמה גדולה הפתעה .
 מפרסי אחד הענקת בישראל מדיניים בחוגים
 גרינברג, צבי אורי למשורר ישראל
 עקשנית מערכה מתנהלת בה בשעה דתקא

ה ורעיונותיה. החרות תנועת נגד וחריפה
 אורי בין למופתעים: ידוע היד. שלא פרט
ישראל ממשלת ראש לבין גרינברג צבי

 האחרת בחודשים התרקמו כן*גוריון דוד
 מבקר המשורר ביותר. הדוקים יחסים נים

ב הממשלה, ראש של בביתו לפעם מפעם
 ב־ רבות שעות אתו ומבלה הלילה, שעות

. שיחת־רעים .  אחר חדש רוחני עיסוק .
 להחליף החל האחרונים בשבועות ביג׳י: של

 עמודים עשרות על המשתרעים מכתבים,
 אחד עם הפילוסופיה, בבעיות והעוסקים

העב באוניברסיטה לפילוסופיה הפרופסורים
. רית .  ח״כ גם לעסוק החל לימודי בעניין .

ה מפא״י ש ת, מ ר  לאוס־ צאתו לפני ש
 ובארצות בהודו נוסף לסיור כהכנה טראליה:

 שפת את ללמוד שרת החל הרחוק, המזרח
בל העמים עם לדבר שידע כדי הסנסקריט,
מוד בו תנ״ך בעזרת לומד שרת שונותיהם.

 ותרגום אנגלי תרגום דף, מול דף פסים,
. בסנסקריט .  לספרות ישראל פרס חתן .

 שהגיע מרגליות, ראובן הרב תורנית,
 צניעות מחמת היום עד נוהג ,65 לגיל כבר

 הצעיר ״ממני במלים: מכתביו את לחתום
מרגליות״. ראובן בתלמידים

★ ★ ★

והמכנשיים המדיוה
 בתל־ שנערכו במאי האחד חגיגות בשעת

 יוסף הכנסת יושב־ראש נזהר לא אביב,
 על לידו שניצב המיקרופון מפני שפרינצק

 ש־ לחישה לידו היושב באוזני לחש הבמה,
 לרשת מבעד כולו, הקהל באוזני הידהדה

 די הם הנאומים השנה ״נו, הרמקולים:
 שר־ של הגיעו עם . . . לאל!״ תודה קצרים,

 רומזים ,70 לגיל רוזן פנחס המשפטים
 יליד־ שהשר הנמנע מן לא כי מקורביו
 סימן הממשלה. את בקרוב יעזוב גרמניה
 רחבת־ידיים דירה נרכשה ראשון: ממשי

 חג היכנס עם תל־אביב... בצפון רוזן בשביל
 יהודה הישיש הרב חזר תשי״ז, העצמאות

 הישן, ריבו את לריב מיימון הכהן לייב
 אמירת את מאשרים שאינם הרבנים כנגד

 הוא: טען העצמאות. ביום ״שהחיינו״ ברכת
 לברך נוהג חדשים מכנסיים הלובש ״יהודי

 כדין הפחות לכל דינה המדינה שהחיינו.
. חדשים!״ מכנסיים  עתונאי עם בפגישה . .

 שרודה,חוץ שעבר בשבוע סיפרה ירושלמי,
שי מימי זעירה פרשיה מאיר גולדה

 כשסיימה במוסקבה. ישראל כשגרירת רותה
 חיבר לישראל, לחזור ועמדה זה שירותה את

 הגרי פרס יונייסד הידיעות סוכנות כתב
 ״עם היתר: בין כתב בו מברק שפירא

 ריק חלל נוצר מאירסון מרת של צאתה
 לאחר־ מיד במוסקבה.״ הדיפלומאסי בעולם

ש הסובייטי הצנזור אל שפירא נקרא מכן
עוב לקבוע כדי כאן יושב ״אתה לו: אמר
 מסויימת גברת עזבה עובדתית ומבחינה דות,
 שאותה להוסיף גם יכול אתה מוסקבה. את

 חלל נוצר אם ישראל. שגרירת היתד, גברת
 זה אין — ריק חלל נוצר לא או ריק

.מעניינך״ .  גולדה קיבלה השבוע אגב, .
 לשרת־החוץ ומתאימה חדשה מכונית מאיר

ביותר. וחדיש שחור גדול, קאדילאק —

ע1השב 1פסוגן
 פותחים ״אצלנו העצמאות: ליום ברשימה קישון,, אפריים ההומוריסט •
.תחתיהם משהו שכחו לא אם לראות כדי הכבישים, פני את שנה חצי בכל . . 

 את מדכא שהוא בפרהסיה בפניו כשמטיחים גופו בכל המשטרה מפקד רועד אצלנו
ם... מנגנון־טרור על־ידי הדיבור חופש  עוד היא אבל האינפלציה, את עצרנו איו

. על יודעת לא . ך.  ההכנסות כל על לאומית, זד.1גא מתוך לח־תר, מוכנים אנו כ
 לשניים: מחולקת האוכלוסיה אחר... ממקור הסכום את שנקבל ברגע המגביות של

מאד.״ הארץ את אוהבים שניהם אוהבים. שלא ולאלה הארץ את האוהבים לאלה
 לר ידוע ״אולי עתונאי: עם בפגישה גרינברג, צפי אורי המשורר •
בחזרה?״ לצאת כדי לירדן ניכנס מתי

 העצות אחת את בצטטו מור, פרידמן־ילין נתן לשעבר לח״י מפקד •
 לבחור עליך יהיה שבו למצב, עצמך את תכניס אל ״לעולם סבו: בשעתו לו שנתן

לחולירע.״ טיפוס בין
 העצמאות: ליום רשימה בתוך הנוצרים אל בקריאה אש, שלום הסופר •
 — לנו שנתן כמו לכם נתן שאלוהינו והמשפט החוק את לקבל יכולים אינכם ״אם

 אתם ובתמים באמת אס אלוהיכם, את יום יום ולענות לצלוב חידלו לכם: דברנו
בו.״ מאמינים

 ״התינוקות סואר: פראנס הפאריסאי בצהרון ז׳ופקו, מורים חעתונאי 0
 שילדי כשם בדיוק! ובולגאנין האמרשילד אייזנהואר, החלטות על מתווכחים בישראל

ביל.״ בופאלו או טרזן של גבורתם במעשי מתעניינים כולו העולם
 זלמן עם בשוחחו שניאורפון, מנדל מנחם מליובאוויץ האדמו״ר 0
 להפוך שתפקידכם לזכור ״עליכם בהסתדרות: שהוקמה דת לענייני המחלקה על שזר
הסתדרות.״ לאנשי הדתיים את ולא לדתיים ההסתדרות אנשי את

במסיבת ריצ׳ארדס, פ. ג׳יימם אייזנהואר דוקטרינת שליח 0
 המשתלבות מדינות של סוגים שלושה ״יש בישראל: ביקורו סיום עם עתונאים
 בחשבון המביאות אלה הפוליטית, במגמתה המודות אלה — אייזנהואר בתוכנית

 השלושה מן לאיזה לזה. ולא לזה לא זקוקות שאינן ואלה הכספית תועלתה את
בעצמכם.״ תבינו — ישראל שייכת

!021 חזה חמוים


