
7- ס ק ו ןל7\
משמיד
שים יתו
ם מקקי
זבובים
נמלים

טוקסטל
 להשמדת המהפכני הארוסול

 שניות תוך החרקים, סוגי כל
 קטילה כושר בעל ;ספורות

ביותר. גבוה
 ואינו הרצפות את מלרלד אינו

 רהיטים על כתמים משאיר
ווילונות.

 לבית נעים: בושם בריח מיוצר
ועוד. למסעדות לחנות, למשרד,

____* ה בדון- □
בארוסולים איכות מוצרי

ת 2 • צריו  מל
ת לו ת ד תיו מי א

 גן־עדן, מטעמי •
ד ב ק א ר מ דנ מ

ת • או ק ש  מ
 שעושי□
□ אד ל בן־ טו ס מ

א מחירי□ •  של
ח כ ש □ ת עול ל

 המכוער״ ״הברווזון
ת סנדויצ׳ים מסעדת י נ ד  

תל־אגיג ,17 ירמיהו רח׳

אנשים
באידת שייט
 המדינה נשיא של פניו מקבלי כל מבין
מן ל ר ז ״  הוא בחר בלוד, בנמל־התעופה שז

 רעייתו כהן־זמורה, מיכל את במיוחד
 נשק הוא כהן. חיים העליון השופט של
כשניש • בלבביות. וחיבקה ארוכות לה
 למה ספיד פינהס שר־האוצר השבוע אל

 כה הוא שהמצב בעת רגוע כה נראה הוא
 האותיות.״ אותן זה ורגוע ״גרוע ענה: גרוע.

 ערב לחרות שהוגשה ההצעה תעלומת •
ם גח״ל מנהיג יכהן לפיה הבחירות, ח  מנ

 נפתרה לא ראש־הממשלה, בתפקיד בגין
 מבט רפ״י, ביטאון זה היה כזכור, עדיין.
 המערך מטעם המציע כאילו שגילה, חדש,
 הידיעה את הכחיש אבן אכן. אבא היה

 מחו״ל, ששלח מיברק באמצעות בתקיפות,
 אישים השבוע גם נמצאו גח״ל בחוגי אך

 הוגשה. כזו הצעה אכן כי בתוקף שטענו
 ח״כ אלא המציע, אבן זה היה לא לדבריהם,

 • אזניה. ברוך — המערך של אחר
אל יום,? רפ״י ח״כ השבוע כשהסתודד

 צי■ אריה הירושלמי העיתונאי עם מוגי
ראש־ד,ממ של נאמן כמבטא הידוע מוקי,

קנו עתה מתכננים ״אנחנו הסביר: שלה׳
 לצימוקי אשכול." לוי נגד משותפת ניה
 שחור חתול • כמובן. אחר, הסבר היה
ה מפ״ם מנהיגי שני בין לאחרונה עבר

 ויעקב יערי מאיר הח״כים נצחיים,
תע לא ״מפיס כי קבע שיערי בעוד חזן.

אפש כי חברו הסביר הממשלה,״ את זוב
 ״יהיה כי הוסיף אך אמנם, תיתכן כזו רות
 בשביל אסון זה ויהיה בשבילנו אסון זה

 מתאים ״אקטיביסט״ התואר • הממשלה.״
 שנוגע מה בכל אלץ, יגאל לשר־ר,עבודה

ה מן מעט להינפש כדי לפחות. לשייט,
 לאזור וכדי לאחרונה, שרוי הוא בו מאמץ

ובממ במפלגה מתקיפיו בפני להתגונן כוח
 בילוי. כמקום אילת את אלון לו בחר שלה׳

 את עבר הכוח, במלוא בסירת־מנוע כששט
 חיל־הים מפקד את הרתיח המותר, הגבול

 את בדמיונו לראות כבר שהספיק במקום,
 תפישתו עקב להיגרם העלולה ההתפתחות

 בלבנון • הירדנים. בידי ישראלי שר של
 הערבית הספרות על ספר לאחרונה הופיע

 מיוחד פרק בו הוקדש השאר בין בישראל.
מע ראש אל־קאסם, סמיח של לשירתו

 של הערבית המהדורה אל־עאלם, האזה רכת
המסויים. השבועון

★ ★ ★
שפה—קש

 של הזמנתם על מחאה להביע פרטית דרך
 מצא הגרמנית היידלברג מיכללת כדורסלני

 קדיגר. נדה אחרונות ידיעות עיתונאי לו
 נתבקש לכן ספורט, למומחה נחשב הוא

כ אולם הטורניר. במישחקי ככרוז לשמש
 לא כי קליגר הודיע הגרמנים, הגיעו אשר

ה ישתתפו בהם במישחקים ככרוז ישמש
 הפרטיזן־לשעבר • עשה. וכך — גרמנים

כרו חבילת שזרק זה חולצביג, שמחה
 בעת אדנאואי קונראד של לעברו זים

 משלו דרך הוא אף מצא בארץ, ביקורו
 פיר־ הוא הגרמנים. הופעת על למחות כדי
 המבשר לבנה, קידוש באותיות כרוז, סם
 —היידלברג בנוסח: המישחקים תוצאות את

ש בעת • .0:6,000,000 — תל־אביב
 לראשו הולצברג חבש הכרוזים, את חילק
שכח לא הריכוז, מחנות אסירי של כובע

ץ ק ל ב
חובות״ מקביץ —

ה הגיש מאז שנה מלאה עתה כי לציין
ס, רולןז בישראל, הגרמני שגריר ל או  את פ

המדי ראשי הבטיחו אז וכי האמנתו, כתב
 הנאצים. זוועות את לעולם לשכוח לא נה
ה היפהפיה הדוגמנית • פ ר י די  החלה ש

 את לנערת־ישראל, בחירתה לאחר קוצרת,
 בתל־ ביפה שפגש בלגי, יהלומן היופי. מחיר
ב לסיור אליו להצטרף לה הציע אביב,

 הגיעה השבוע אולם סירבה, יפה בלגיה.
ב הבלגית השגרירות מסעם הודעה לביתה

ה את עבורה שילם היהלומן כי ישראל,
 הבא בשבוע באירופה. מאורגן לסיור כסף
היהלו של חשבונו על כן, אם יוצאת, היא
 אחרת, יפר,פיה • העולם. את לראות מן,

 הדיסקוטקים זאבי את לאחרונה המסעירה
ער היא תל־אביב, של כו ץ, אלי לי  בתו קו
 ב־ המתגורר הישראלי והמפיק הסופר של

בי ניו־יורק, ץ. צ לי ליש קפצה היא קו
 של בר־המיצווה בחגיגת להשתתף כדי ראל

 אך בירושלים, שלמה בהיכל שנערכה אחיה,
 בדיסקוטקים לבלות לה מפריעה לא זו עובדה

 רן מארצות־הברית, ישראלי סטודנט בחברת
ש. ר  כמי אותה, זוכרים הכדורגל חובבי הי
ה הכדורגלן של חברתו שהיתר, צי מ  א

ץ, בי קו ב כ אותה מכירים אחרים ואילו ל
ל לפעם מפעם המתמסרת באלט• רקדנית
 הולכת הקפוץ־לי אופנת • שירה. כתיבת

 כבר לה מצאה והיא לאחרונה, ומתפשטת
ד הפירסומאי נלהבים. חסידים כמה  דוי

קין ל  החובות אותי? מקפיץ ״מה הסביר: ב
 לקו־ של אלא וחלילה, חס שלי, לא כמובן.
ל אחר, קופץ • חותי.״ א ק חז  (,.חצקל״) י

ת סי כ ש־  מוריד מצויין! פאטנם ״זה :אי
 • בוקר!״ מהתעמלות יותר מהר משקל

קו האמרגן ר מן מ ג׳ ר  זה ״קפוץ־לי :תו
 ה־ ההודי מן חלק גם המתאר יפה, שם

ה העיתונאי • בארץ.״ מסויים רי  רפ* עז
ט, ר  הקולנוע, ענף איגוד בשבוע המנחה פו
 בירושלים, גני־יהודה במלון השבוע שנערך

הנאו־ אורך את שעון־סטופר בעזרת מדד

מן תז־רג׳
— יפה שם —

 ביותר הקצר הנאום בעל בו. שנישאו מים
ם השחקן היה י ל, חי פו  ״אנחנו שאמר: טו

 שאתם, כדי טובים, סרטים לעשות רוצים
ש כדי טוב, תרוויחו ,בתי־ד,קולנוע בעלי

נע שאנחנו כדי מיפרעות, לנו לתת תוכלו
 זכה הוא הלאה.״ וכן טובים, סרטים שה

 וממושכית יותר רועמות כפיים במחיאות
 שחקני שני • הנואמים. שאר מכל יותר

 מקשיי־ לאחרונה סובלים אידיים תיאטרון
, שגדעון הוא הראשון שפה. אן ג י  אשר דז׳

 בכביש, התנועה רקע על נהג, עם הסתכסך
 השחקן התחתונה. בשפתו על־ידו והוכר,
 שני כוכב הוא מקשיי־שפה הסובל השני
ק למל, קוני . מיי ן י טי ש ר ה בהצגת בו

 ישנם אלה, בימים מופיע הוא בה כתובה,
ב בטלפון. לדבר עליו בהם קטעים כמה
 הטלפון את הרים האחרונות ההצגות אחת
 שפתו את רצינית בצורה ופצע מדי, מהר

העליונה.
★ ★ ★

השבוע פס!ק־
ר • ״ ד רצל ה ם, ה בלו עורו רוזנ

 במדינה: השלטון דרכי על אחרונות, ידיעות
פש שמושגת עד יותר, לירה פחות, ״לירה

כלשהי.״ רה
ב ספ״ם ח״כ • קו ע בקובלו חזן, י

הנח הפרה את ״לקחו לחקלאות: היחס על
העם.״ לאויב אותה והפכו שלנו מדה
ק • ח צ , י קי ס נ כי  מיפעלי בעל שו

 יפסיקו שהשלטונות הזמן ״הגיע אוטוקרס:
הציבור.״ את לשגע
המאו הקיבוץ ויעידת ,,יומן •

״, ד  וטיפוסיו הקיבוץ צילומי תערוכת על ח
 הקירות ״מעל הוועידה: בעת ביגור שנערכה

 ויעקוב יצחק אברהם, — כולם אלינו חייכו
הביצות, מייבשי דור הראשון, הנפילים מדור

ת סי כ ־ ש אי
— מצויין ״פאטנס

ה קמטי אשר הקיבוץ, ובוני הדרכים סוללי
ב היש על הסיפוק וניצוץ מהם זהרו שנים

 מדור ועמוס דויד רינה, את ראינו עיניהם;
בעיני כתומר, קומתם זקופה והנה הבנים,

 של חיוך ושפתותיהם בעתיד, הבטחון הם
ורי עירית אורלי, ענת, גם ויופי; בריאות

 ובעיני השלישי, הדור מן שם, היו מון
רוגעת.״ תהייה שלהם האיילה

□1תמרור
 שני רינה למשוררת בת נולדה. ^

לסופרת עדיין הנשוי איתן, דן ואדריכל
ה וחל (ואה איתן השביעי) (הוקיע רחל

מוחלת).
לד. שוסטק, אליעזר לח״כ נכד נו

ו הלאומית העובדים הסתדרות מזכ״ל ,55
בנותיו. מארבע לאחת בן בגין, יריב
ה. ^ א ש  בת ,19 ג׳ונסון, לוסי ני
 עסקים מינה,ל לסטודנט ארצות־הברית, נשיא

מפואר וושינגטוני בטקס ,23 נוג׳נט, פטריק
המוחלת). וחל (ואה
מ אחד שחור, אפרים הרב נייטא. +

 וסגן־שר־ מפד״ל ח״כ של בניו שלושת
שחור. בנימין הדתות
ה מיופה בת אייזן, רות נישאה. ^
ב אייזן, אהרון בישראל, פנמה של כוח

 כ־ שעלתה ירושלמי, במלון מפוארת מסיבה
 תקרובת טבחים 40 הכינו ובה ל״י אלף 50

אורחים. לאלף
 מלך של 50,־ר הולדתו יום נחוג.

 מנכ״ל פרומצינקו, גרשון אבא השוקולדה
 33 לפני שנוסדו המשגשגים, עלית מפעלי

 אז שהיה אליהו, המנוח, אביו על־ידי שנה
 המצליח הלאטי ד,שוקולדה מיפעל בעל גם

מזל). (בלאטית: לאימה
מטלון, דויד אכרהם אלברט נפטר.

 הרפובליקה של כללי וקונסול יפו יליד ,57
 ויצרן סרטים סוכן בישראל, הדומיניקאנית

בשי רבות שפעל (פנטרו), שיעול גלולות
 מלחמת בימי החופשית וצרפת ההגנה רות

ה רוכשי מראשוני והיד, השנייה העולם
התל־אביבי. לירקון מעבר קרקעות

 חקלאי ,62 בן־עזר, בנימין נפטר. *
גבי חובץ היה יהודה שאביו פתח־תקוזאי,

 ב־ הראשון התלם את שחרש ירושלמי, נה
 זד הוא ושבנו שנה 88 לפני פתח־חקווה

בן־עזר. (המחצבה) אהוד סופר״המחזאי
ר. ט פ ,80 מודזוב, (חונא) אלחנן נ

 וההסתד־ הציוניים המוסדות של ביתם בן
במדינת). (ראה חולוני אבות בבית רותיים,

1510 הזה העולם


