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הופואה־בואני יער נטיעת כטקס דיין משה
מטמבל טמבל טוב

נהדר בכלוב גמדיים תוכים זוג
מיוחד כשי עתנו

ז הרוכש לכל ז י ר  הגדול החופש בעוגת ת
)20.7-1962( תשכ״ב תמוז מ־י־ח החל

ז ז י ו המושלם התריס - ת
✓י

 מצב בכל ולסיבוב להזזה הניתן הסגור. ההפעלה מנגנון בעל
בלתי-מחלידות. ממתכות והמיוצד

- תרי עם מרפסת ז  המושלמת המרפסת ז
 סביבו שירכז התוכים כלוב עם ומעתה,

משפחתן־־ בבני הצעירים של מעייניהם את
ם המושלם הבית ! ת ע ז י ד

 התלוצצו ח״י, פעמים ח״י בשעור כסף
ש הסוכנות, מפקידי אחד על האורחים

 אמרו, אטלס,״ לא ״זה אטלס. לנער הביא
 השליחויות של האישיים הרישומים ״אלה

• . שלך.״  ח״כ גם נכח מסיבה באותה .
ב ישראל, אגודת פועלי ק ע ץ י ״  אדום כ
 כחסיד אלא כח״כ בא לא כי שציין, הזקן,

 אבי־ שמואל גם נמנה שעליה כת סטרטין,
הדו בשמלה שהופיעה חילונית, אשר, דור.
 סוקר הח״כ כיצד לפתע הבחינה רה,

מבו למראה הח״כ הסביר בהנאה. אותה
 חבר־כנסת דתי, שאני מזה ״חוץ כתה:
 בן־ גם אני — חיפה עירית מועצת זחבר
 באותה ביותר המפתיע האורח • • ♦ אדם״
 המתקרב ישיש שוויג, יצחק היד, חגיגה
 שמואל של סבו אצל גבאי שהיה מאה, לגיל

 החסידים עדות של אב״ד שהיה מי הכהן,
 הוא שור. מ אכרה הרב בירושלים,

 הופיע בר־ד,מצודה חגיגת על במקרה שמע
 אבידור בשמואל פגש שלא אחרי ובא,
 אתר, איך לראות ״רציתי שנה. 35 מזה

 זוכר שאני האחרונה ״בפעם אמר, נראה,״
 שבוע כל שובר כשהיית היה זה אותך,

 היהודי הסופר • • • לירות״ במאה צעצועים
מן המפורסם, האמריקאי ר ק, ח  שהגיע מ

 חינוך מעט לילדיו להקנות כדי לישראל
בבית־ קבוע באופן מתפלל יהודי־ישראלי,

 עניות לפי בהחלט, ראויים משרדי
ולשבח.״ לתהילה רק דעתי,

ב־ אלון, יגאל שר־העבודה 9 4
ב עליו שנמתחה לביקורת, תגובה
״תלויים״ במונח השימוש על כנסת,
 על־ידי המוחזקים משפחה בני לגבי

 פסקי־דין בה שאין ״במדינה המפרנס:
אסו מעוררת אינה ,תלוי׳ המלה מוות

ציאציות.״
בן־ דויד הממשלה ראש 6

 הייתי לא ״אני עצמו: על גוריון,
 אדם הייתי תמיד מעשי. אדם פעם אף

בעננים.״ שראשו
על רחמן, הנריק העתונאי •

ההם־ מזכיר של הדחתו על השמועות
 לשלחו ״רוצים בקר: אהרון תדרות, •4

בקר.״ לשדה

 ברחוב תל־אביב, צפון של הגדול הכנסת
 לתורה, עלה עת האחרונה, בשבת דיזנגוף.

 שאשתו שעד, לבית־הכנסת, לירות 90 תרם
ה הסופר, הנשים. בעזרת התפללה הגיורת

ה בשעורי גם מבקר שרתון במלון שוהה
 בהם ומשתתף בבית־הכנסת השבועיים גמרא
. פעיל באופן .  מקמילן, מיל ג׳ון .

 מזה בונד, בישראל, האוסטרלי השגריר
ש בהרצליה, מפוארת וילה חודשים מספר

 השגריר אולם האישי. תיכנונו פרי היא
 קיבל הוא בה. לגור יזכה לא הפופולארי

ה החוץ במשרד פוליטית למשרה העברה
אוסטרלי.

★ ★ ★

הקסום התרד
 ש־ הבא, בסרטה תופיע לביא דליה

 פרס־ אלכים של לצדו בהוליבוד, יוסרט
 דליה תקבל זה בסרטי הופעתה עבור לי.

 — כד, עד שלד, בקריירה שיא משכורת
 העתו־ אחד פירסם בינתיים דולר. אלף 60
 נתן אותו המירשם, את האיטלקיים נים

 פראג* ז'אן דליה, של לבוא לעתיד בעלה
, קו י נ טי נ צ׳  בעזרתו מידידיו, לאחד פי

 יכולות נשים שאין הקסם את משיג הוא
 וקצת חי תרד הרבה המירשם: בפניו. לעמוד
 העתונות צלם • • • אחרים מאכלים מאוד

 מינוס הטברייני מועדון־הלילד, ובעל לשעבר
 היגר סלומון, מקסים לשעבר, 206

 מרווחת דירה שם לו רכש הוא לאילת.
 מתכוון מהירה, מירוץ סירת ומאווררת,

התעס ללא ארוכה חופשה במקום לבלות
 שקיבל הכסף שיתם עד מקצועית, קות

 והעתו־ הסופר • • • מועדונו מכירת עבור
ה על קומדיה כתב ברטוב חנוך נאי

 שתוצג — בגולה הישראלים דיפלומטים
יונ הביתה, סע בשם — זוטא בתיאטרון

 ה־ את לכתוב ברטוב התבקש כאשר תן■
 ״לא רשם: ההצגה, לקראת שלו ביאוגרפיה

 כתוב: שלו הלידה בתעודת בניו־יורק, נולד
 אבל בתי־ספר, הרבה עבר תל־אביב. הדסה,
 ריתך יהלומים, ליטש מאחד, רק גורש
 חוק השלים ובצד,״ל, בבריגדה שירת פחים,

 רוב קיבוץ. סיים באוניברסיטה, לימודים
 נשאל כאשר אגב, • • • לפניו״ עוד העתיד
 כיצד ינאי, מאיר זוטא, תיאטרון שחקן
 הקרן, מחיר שחם, נתן של שמחזהו אירע
 השיב: בזוטא, פעם 200 מוצג להיות זכה

ילך.״ זה איך לראות רוצים אנו ״פשוט,

ת סוכני לבל לפנות נא בהזמנות י ש ע ת - ו ז י ר  בע׳־מ, אסבסט תריסי ת
ת־א 42193 טל• ■7 שור פרופי דח־ הראשי: המשרד

 מתאים ביותר העדין רק
הילד של הרגיש לשיער
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בע״נז נורית חב׳ המפיצים:

129919 הזה העולם


