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 עין! ומרהיב — מפתיע - חדיש
להווכח... ברצונך

של הראווה בחלונות וראה סור

אושינסק■
86797 טל. ,56 הרצל תל־אביב,

 ממש אכסקלוסיבי ריהוט תראה
 - האדריכלים מיטב בתכנון

שינה וחדרי סלון מערכות

זאבי אשר מר
 סיור - השני בפרס זבה חיפה כאש״ד ותיק נהג

.1960 זהיר נהג כתחרות התיכון הים בנמלי
1961 זה<ר נהג לתחרות ההרשמה

מת תיי למאי. ב־ו< מס
היום! עוד הרש□

ת ו מ ו ק : מ ה מ ש ר ה ה
תאונות; למניעת הלאומית המועצה סניפי בכל )1
ואזוריות; מקומיות במועצות בעיריות, )2
;״פז״ ״סונול״, ״דלק״, תחנות בכל )3
;המוסכים אגוד במוסכי )4
בארץ. הדואר בתי בכל )5

תאונות למניעת הלאומית המועצה

אנשים
ניר עור הבוחרים

 השגרירות ערכה לקאנדה, נסיעתו ערב
לכ חגיגית קולנוע הצגת בישראל הקנדית

ד הממשלה, ראש בוד ון. דוי רי ־גו  כן
 את ?הכיר יספיק לא שביג׳י הנחה מתוך

 נופי־ על סרטים בפניו הוצגו כולה, קאנדה
 על סרט וכן חייה, הווי ועל ההיא הארץ

קוד ביקורים בעת שנעשו סידורי־בטחון
 היסטרית־ . . . רמי־מעלה אישים של מים

 השבוע, קיבלה, בן־גוריון של המלחמה
ב נאם שראש־הממשלה בעת מגבוה. סיוע
 ודיבר בצופית, בדל בבית מפא״י עסקני פני
מסת פרצו בטחונית, בכוננות הצורך על

 פרה משם וגנבו בקירבת־מקום לרפת ננים
ק המדינה, נשיא שהופיע בעת . . . ח צ  י

, כי צ ־  הכנסת, של מושב־הקיץ לפתיחת כן
 סקרנים, עשרות במקום כרגיל התאספו

 הנוכחים כשאחד בצחוק, כולם פרצו לפתע
 הנשיא דגל הסיבה: נשפך!״ ״השמן קורא:
 כשקני־ הפוכה בצורה הבנין על הונף

 אחדות־ שח״כ בעת . . . מטה כלפי המנורה
ם העבודה, חו ר, נ  לכנסת השבוע הגיש גי

 עבירות לגבי העונש להחמרת הצעת־חוק
 עצמו את הרגיש הוא בזנות, שידול של

 הוא דיבר. עליו הנושא לגבי בנוח לא קצת
 בטוח ״אני באמרו: דבריו, בפתח התנצל

 שהגשתי אותי יאשים לא חבר־כנסת שאף
 לעברו קרא הבחירות. בגלל זו הצעת־חוק

ם חרות, מנהיג ח : מנ ן י ג  אתה ״להיפך, ב
 ותיקי . . . קולות!״ להפסיד עלול עוד

ם של פלוגות-הלילה ל ר א ד צ׳ ר (״הי או
ט דיד״) י ג נ י י להע שבוע לפני התכנסו ו
 בפלוגותיו. שירותם מתקופת זכרונות לאת
 כאלה היו שהועלו, הזיכרונות שאר בין

 את להכות ויינגייט, של בהרגלו שעסקו
ם סיפר אקדחו. בקת חייליו י כ, חי קו ב  ל

 וייני כשהיה מסע־לילה, בשעת יבניאל: איש
 לאיש לו היה אוי הטור, בראש נעצר גיט

 ויינ־ נוסף. צעד ועשה להמשיך מעז שהיה
 ומכבדו עיקבותיו על מסתובב היה גיט

 אחרי לבקוב הלך הפעולות באחת באקדחו.
 נעצר. המפקד כאשר להיעצר ושכח ויינגיט
 לתוך מיד קפץ לו, הצפוי את שידע לבקוב,
 שצעד האיש קיבל המהלומה ואת השיחים

 פעם ויינגיט: על נוסף סיפור מאחוריו...
 מעיין. לחפש עברי וחייל בריטי קצין שלח

 המעין. את שמצאו מבלי חזרו השניים
 לקצין מילה ויינגיט אמר לא כולם, להפתעת

 הסביר ביהודי. גער זאת ולעומת האנגלי
 יש לך אבל גוי, של ראש יש ״לו ויינגיט:

המעיין״ את למצוא צריך והיית יהודי ראש
★ ★ ★

און של עצמותיו
 לפרוספריטי לאחרונה זכו ישראל ציירי

היהו אילי־ההון וזלפסון, האחים בלתי־צפוי.
 אשר פז, הדלק חברת ובעלי מבריטניה דיים

 של ציורים רכשו בארץ, לאחרונה ביקרו
 ל״י אלף 50 של בסכום ישראלים ציירים

 דוגמת־רכישה: בחו״ל. לידידיהם כמתנות
ה של באטלייה ביקר וולפסון צ׳ארלס

 שאל הוא בצפת. הולצמן, שמשון צייר
שהיתר■ אחת, תמונה של למחירה הצייר את

אכיעזר שחקנית
מותר — סטריפטיז עם

 ידע לא נבוך, הולצמן הקיר. על תלויה
 ״מה ודלפסון, אמר כך,״ ״אם מחיר. לנקוב
 הולצמן בחדר?״ התמונות כל של מחירן
 במקום בו ל״י. 5000 של מחיר וקבע העיז
 את בו רשם מכיסו, צ׳ק וולפסון שלף

 התמונות 31 את קיבל המבוקש, הסכום
 של היחידה הופעתה אחרי . . . הצייר של

ה שית)הכו הזמרת לי ה ן, מ סו ק ביש ג׳
 הקלעים. מאחורי נרגשת פגישה נערכה ראל,
 כוכבת- מהליה בפני הוצגה כאשר זה היה

ה הקולנוע לי א. ד בי  הגישה אף דליה ל
 חתימתה את ביקשה תנ״ך, ספר למהליה

 כוכבת למראה שהתרגשה מהליה עליו.
 את כי ידעה לא אוטוגראף, ממנה המבקשת
 הנוכחים אחד עבור דליה ביקשה חתימתה

 באותו הזמרת. אל להגיע היה יכול שלא
 בלילה מאוחרת בשעה דליה חזרה ערב

 בני־ יליד מבני־משפחתה, אחד של לביתו
 הצליח לא אותה, שהסיע המונית נהג ברק.

 למתוח החליטו דליה של מלודיה לזהותה.
 היא ג׳קסון מהליה כי לו ספרו הנהג, את

 יכול ״לא הנהג: השיב במכוניתו. הנוסעת
 . . . ממנה.״ שמנה יותר מהליה להיות,
 התנ״ך. חוג של האחרונות הפגישות באחת
גם במקום נוכח הממשלה, ראש של בביתו

>בו<!1ח! (ןי1ס9
ש • א ה, ר ל ש מ מ ד ה ן דוי ו רי ו ג ף  מיליון 6 להשמיד היה אפשר ״אם :כ

המדינה.״ תושבי היהודים, מיליון 2 את להשמיד גם אלה בשיטות אפשר יהודים,
ר • סו פ רו פ ב ה ק ע ץ, י מ ל  צועקים שנים כי דיין משה לדברי בהתיחסו ט

 שנה ,אלפיים האומר: מישהו ״יש קמה: לא עדיין והיא בישראל דיקטאטורה על
שצועקים׳!״ ,מפני היא: התשובה מתקיימת.׳ היא זאת ובכל שוקעת שהיהדות צועקים

לן • , 5אדו מן כ י  מבצע היה ״זה חטיפתו: על פיפל האנגלי בעתון בספרו אי
אלגנטי.״

" ה © ם ר ד חו מן, נ ד ל  הגדרתו נתקבלה ״אילו הציונית: ההסתדרות נשיא גו
 ברנדים לואי ולא הרצל תיאודור לא לציונים נחשבים היו לא בן־גוריון, של
וייז.״ סטיפן או

ל 9 קו ", ״ ב ע  קיימת כי דבר טענת על בתגובה ראשי, במאמר מק״י, יומון ה
 במקומות המחסור מחמת ״אומנם, ונאצר: הקומוניסטים אייכמן, בין מבעיתה ברית

 שלום את המסכנים חולי־רוח של רבות מאות חופשי בישראל מתהלכים אישפוז,
 רק לא דבר בבית לו מוצא מהם מסויים סוג כי התגלה עתה רק אבל — הציבור

תעסוקה.״ גם אלא קורת־גג,
ר • ק ב ה, מ נ די מ ר ה ״ ד ד ה רי פ ג י ס ז ז  חוגים מספר במדינה ׳,יש :מו

 הארגון, הקבוצה, לטובת מבוצעים הם אם מותרים, בסדר שאינם דברים שבעיניהם
המפלגה.״

ט + פ שו , ה י ז חו מ ם, יוסן! הדי״ר ה א  ומפא״י הליבראלים לנציגי ל
 לשתי משותף שהיה קורייר, נוביני הפולני העתון חלוקת על בפניו שהתדיינו
הבאה.״ בקואליציה יחד שתשבו ייתכן הבחירות, לאחר עד ״חכו המפלגות:

אי • מ ב שון ה ר ן, ג קי ט לו  ולא חמאם ״לא החמאם: במועדון התוכנית על פ
קראר.״

ר • ק ב מ ם ה י ו, חי מז  ״אנו הכתובה: קישון, אפרים יריבו של מחזהו על ג
 ידי על מבויימת קישון של בקומדיה כשחקן קישון של הופעתו לקראת דרוכים

קישון.״
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