
שריון מדגימה לביא
מפלסטיק קשקשים

 מפור־ ישראלי מכדורגלן כבודה גברת ביקשה
 ״גברתי מהמלכה. אוטוגרף עבורה שיקח סט

 חמש־ מלך כבר ״אני הכדורגלן, ענה הנכבדה,״
 — שבוע רק מלכה הזו והילדה שנה, עשרה

 הכדורגלן אליה?״ אגש שאני רוצה את איך
 • גלזר. ע יי ש מאשר אחר לא היה

 אירופי,״ בקנה־מידה להצלחה מקוזים ״אנחנו
 שנה, לפני ואילנית אילן הזמרים צמד אמרו
 להקת עם הופעות לסיבוב לחו״ל ויצאו

 עליהם השפיעו הנלהבות הביקורות כרנוון.
ה לנצח. צמד להשאר החליטו והם כנראה,

 של* לחתונת ההזמנות נשלחו כבר שבוע
 (,אילנית״) חנה עב״ל צח (״אילן״) מה

 האופנה חובבות לב לתשומת • דרזנר.
יר על־ידי נבחרה לביא דליה המודרנית:

 להדגים כדי ודג, האנגלי האופנו־,־העילית חון
ה שריון דמוי החדש הפלסטיק לבוש את

 מי* את זוכרים • תמונה). (ראה קשקשים
 הצד־ מן אחד שהיתה זאת בן־קיקיז קי
 פרד־ של בדיסקוטק המלכות בריב דים

ה הששי מהיום החל ובכן, סגל? ריקה
הצד מן אחד עוד יותר אינה היא שבוע

 — החזק הצד — אחד צד רק אלא ,דים־
אימפרוביזציה. הנקרא עצמה משל בדיסקוטק

★ ★ ★
ע פסוקי שבו ה

סדן דב הסופר המעיד ח״ס •
 בישראל: אדנאואר של ביקורו על בכנסת,

 האושפיז של ביקורו שפתחתי: במה ״ואסיים
 שנוח הדברים, מכלל הוא כי ואומר, הישיש,

 משנברא, אבל משנבראו, נבראו שלא להם
 שהם את לא כאחרים, כמותו שישמע, דין

 ושעל לשמוע, חייבים שהם את אלא רוצים
ש הממשלה, ראש כבוד עם היה הדין כן

 בוטים, פסוקים אותם ראשון בלשונו הטיל
 עם הדין היה ולא אותם, ושלש שנה שכבר
 לאותם להם אפשר כי שהניח אחרון, לשונו

 עוקצם, ליטול וניסה ירגיזו, שלא פסוקים
 אומרים שאנו את בהקיץ שנאמר חובה שכן

 לאמור: תחטאו, ואל רגזו לשינה: בסמוך
 שאנו האמת דברי לשמע תרגזו אמנם אם

תחטאו.״ לא בפניכם, מטיחים
ם • ט, שלו ה  פועלי מועצת מזכיר ב

 כל אם נגיע ״לאן בנמל: השביתה על חיפה,
לעצמה.״ דין תעשה עצמה את המכבדת פרוצה

 לשעבר שטראום, יוזן? פראנץ •
ל פרם, לשמעון המערב־גרמני, שר־הבטחון

 ״אחכה הישראלי: שר־הבטחון סגן שעבר
מקום!״ ובכל תמיד לך

ב דבר, עורך לשעבר זכאי, דויד •
 וכבשונו החלל מסתורי ממני ״נפלאו דבר:

 אל עיני — מעייני בהם ולא האטום של
 סביבי רואה עיני אשר אל אלי, הקרוב־קרוב

המולדת.״ היא מכלולם ואשר יום־יום
הח ״רפ״י :גרא גרשון הצייר •
אותו״. מצאה לא אך השלטון, את להפיל ליטה

 צח פנים ועור ורענן צח פנים בעור מתחיל יופי כל
 מטפח "7 ״נקה ".7 ״נקה באל-סבון מתחיל ורענן
 ״נקה הטבעית. רעננותו את לו ומחזיר העור את
 לו ומאפשר העור נקבוביות את מרחיב "7

תקינה. נשימה
 שום משאיר ואינו יסודי באופן מנקה

 אל- שהוא כיון ובאמבט בכיור משקע
אלקלי. ללא .?>9.7( נויטרלי סבון

בע״מ נורית חב׳ המפיצים • בע״מ נקה ביח״ר תוצרת

או־קי פרסום

 נעימה הפתעה
ישראל לתושבי

 להבטיח הצלחנו ממושכים מאמצים לאחר
 השעון של הסוכנות את לישראל גם

 ז׳נב״ ״אוניברסל המעולה מהסוג הידוע
 בתערוכות בתחרות ראשון פרס שקיבל

 עבור ובניו־יורק, בג׳נבה : בין־לאומיות
 ביותר המדויק ביותר, השטוח השעון

 הוא ז׳נב״ ״אוניברסל ביותר. והאלגנטי
 עליו שניתנת בעולם היחיד השעון

שנים. 2ל־ מלאה אחריות
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י פ ת ת ש מ ל
תינוקות תצלומי תחרות

 במספר צפוי הבלתי הרבוי בגלל
 לדחות נאלצנו התחרות, משתתפי

תפור התוצאות הזוכים. בחירת את
 התאזרו אנא, הקרובים. בימים סמנה

בסבלנות.
בע״נו נקה חב׳
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 מבוקש מקצוע רכוש
 גבוהה הכנסה המבטיח

!וספת כעבודה ס לעסוק ניתן
 הערב בששת חדשים 5 הקורס □שף

קודשת ביריעות צורך אי!
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