
נהנים כבר רבים
ף ר ט צ ה גם ת ת י —א נ ש ע מ ל

? א י ס ו ט ל מ ו ג ע

הקופסה ׳12 2 3 0 המחיר

נוודי□
ר ש לצדכן! מביח־החרנשת י

ג ־ ־ ס
 ת ו ר ב ג י*

ם י ר ב ג  ל
ם י ד ל י ל

 משובחת איכות
ר ח ב ל מ ו ד ג

ו ד ר , ב י ב א - ל ד ת י ל ג 2 ה - 4 .51 1. 46£ו ־ז£1 ;^ן/\* א1
ת רלחווברז י וי ״ - ־ ^ #£4* 1 3׳ם5 ד6$!-ר.0" ■ ה

מצמ זיקאור פרטי
1955 למרץ 19מ־ החל
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אנשים
ליום **ד•□0 שבעת
 לנשיא הגיעה חודשים שלושה של באיחור

 מן מלבבת מתנה בן־צבי, יצחק המדינה,
 ברכה ואלבום פיני פגיון : הרחוק הצפון

 את המכיל פיניים, וציורים עור מקושט
 לסואה בני מתנת המשפחה, ראשי 540 תמונות
פינלנד. שבצפון

 נינת של ביקורה : לנשיא אחרת הפתעה
 הידועה דה־האז, הליידי ביירון, הלורד

 כשגילתה עצמה. בזכות כסופרת בבריטניה
 פגיע במולדתה אחוזותיה שטח כי לנשיא היא

 שאיש על הנשיא הצטער דונם, אלף 80ל־
 הקמת לאפשר יכולים אינם בארץ, נמצאים
ישובים. שמונים
 המנהיג היה לעדלאידע שאחר אחד איש

 שר־וד שהיה מי בבריטניה, היהודי השמרני
 לסלי ד,שניר״ העולם מלחמת ערב מלחמה

 אחרי שעתיים לארץ שהגיע בלישה, חור
 הזמין המעוות. את לתקן כדי המסע. סיום
 מנהלי את כן־צבי יצחק ד,מדינר״ נשיא
הר ויהודה אקסלרוד נתן כרמל, יומן
 יומן־המסע את בביתו במיוחד שהציגו אל,

ה פני־הבולדוג בעל הכבוד, אורח המוצלח.
נושם כשהוא הגיע השיבר״ ושערות אדומים

 ירוקה :יקרות ערב שמלות שלוש באמתחתה
 ספיר אבני אלפים 10 נושאת לבנה חלקד״

יהלו אלף 28 נושאת ואדומה (מלאכותיות)
פחות). לא (מלאכותיים מים

ח וקולנוע לשחקן מקורבים ידידים ק  פ
 גילו הבלונדי) הזקן בעל :(בהתגרית סקל
 :היהודי השחקן על מענינת עובדה מותו אחר

ש מזוזה, התקין הפרסית מכוניתו בדלת
מאוגד- כל לדעתו, מנעה

 עלי ישו נציג בחר חדישה יותר במכונה,
 זאת היתח .12ה־ פיוס האפיפיור אדמות,
ל שתאפשד בדולח) (זכוכית שקופה מכונית

 אפילו קדושתו הוד את לראות המאמינים קהל
במכוניתו. ישוב כשהוא נרה, לא אוזיד במזג

לביקור שעות 44
 הסורי■ מסיבות של הגדולה התועלת את

תן דיפלומטי כתב גילה הדיסלופסיות ־ נ ד  ט
ם  תל־אכיבי* פורים במסיבת :הוא סיפר דד

 אדדארד ארצות־הברית ושגריר אברמוב אלכסנדר ברית־הפועצות שגריר נפגשו
ידי סורים חיוכי רק לא החליפו לאוסרן,

 :משמעות רבת עברית מלה גם אלא דותיים
ד׳ ״שלום

לידידי״• סופריה מגיש שרת הממשלה ראש
וממשלתי נזשפחזזי מסורתי, מנות משלוח

 שלכם ״הגבעות :התלונן בכבדות, ונושף
אותי!• הורגות
 הממשלה ראש העניק צנועה יותר מתנה
המסו המנות משלוח זה היה שרת. משה

, קיבלה אותו לפורים רתי רי  הצעירה בתו טי
ה המשלוח רוקח. ישראל הפנים שר של

 עת שרת תפס אותה אחת סוכדיה : ממשלתי
 משתתפי על־ידי העדלידע בפת לעבר הוטלה
 (דאה רוקח ד,משפתה ידיד לבר. מסר המסע,

תמונה).
 של זה היה אחרת לכתובת מנות משלוח

י בישראל. בולגריה ציד נ ר ו י ב, ג קו לי ג נ ז
 המפוטתואינו־רוצוד ירושלים עיריית לראש

 ארבעה : המשלוח קריב. יצחק להתפטר
משובח. בולגרי יין בקבוקי

ש ;המתנו של מצבה שסר כך כל לא
ל הודו, ממשלת ראש ל ר ה וו ד ג׳ חר  קיבל נ

ממ מראש 65וד הולדתו ליום שעבר בסתיו
ו סין, שלת ליי. צ׳  מתנת הצבאים, זוג אן־

 יצא ההדדיות באהבה הסתפק לא לנד,רו, צ׳ו
 : התוצאה מר. הדדי למאבק שעבר בשבוע

בקרניו. הנקבה את קטל הזכר

 כפרלמי מקומו את לתפוס מנת (על יוצא
 כ על : מנגואל סבלו ד-ר הארגנטיני)

 דיסלדססיוו פרידה מסיבות 22 לו נערכו
 אב לא האחרונים השבועיים משו : ההתוצא
בביתו. אתת ארוחה אפילו

ד התאחדות מזכיר נמצא מצב באותו מ  ו
 צהדיים סעודות מרוב גוזמן. אפרים חרים

 לרכוש המבקשים שונות מפלגות נציגי עם
 ההשפעה! רבת התאחדותו (ואהדת אהדתו את
 ארוחת מספר שבועות זה הוא ש אכל לא

בביתו. אחת צהריים
ר :שלום כמשכץ נתגלה ביתו ליד כו  כ

 נערים חבורות שתי בין שהפריד שיטרית,
 שר הוא, לא שלהבא אותן הזהיר ניצים,

עצמה. המשטרה אם כי יתערב המשמרד״
הצר הסופרת נתפנתה רציני יותר לעיסוק

 לה־ שספרה דה־בוכואר, סימון פתית
הצר הספרותי בפרס זכה פין) מנדרין(חכמי

 אינו בעולם דבר ״שום :היא קבעה פתי•
 ייצור של יסוריו או מותו כמו חשוב כה

אחד״. פשוט אנושי
 צ-ר־ ווינפטץ סיר אחר, ממשלה ראש

ל  לאורחים שעבר בשבוע גילה ,81 ה־ בן צ׳י
 השנים 60 משך עישן כי וטבק חשבון אוהבי

 סיגרים. שבעה של יומי ממוצע האחרונות
ב ודנסטון סיר העלה אותם הסיגרים לל סך

.153.405 : עשן

לערב שמלות שלוש

במר השבוע שביקר פשוט לא אנושי יצור
 לינדברג, צ׳רלם ג׳נרל בריגדיר היה חב

 של הראשון הבודד כחוצה שהתפרסם הסייס
 חצה הוא ).1927 (בשנת האטלנטי האוקינוס

ב שעות 24 לבלות כדי התיכון הים אח
אמרי תעופה חברת כנציג ביקר בה ביירות,

 שדה מתקני סיב על לעמוד שרצתה קאית
המקומי. התעופה

 גוטמן, נחום צייר אחר, ישראלי אמן
 פרחים בגידול רק מסתפק הוא מדוע הסביר
 הגינה מלול גנבו מאז המרווחת. ביתו בגינת

 נאלץ עצמו והוא גוטמן של ההודו תתגולי 16
 שכנים (בלחץ משבכיד יוניו 30 את לשחרר

 בנסיון הסתפק הקבע) גרגור על שהתלוננו
 התוצאה אומד- תפוחי גידול :אחד לא־פרחי

תפוחים. בלי תפוחי־אדמה :הלא־מעודדח
 ושחיינית קולנוע כוכבת הצליחה יותר
ה כשהופיעה וויליאמם. אסתר יהודית
היו קליפורני לילד, במועדון לראשונה שבוע

השבוע' ססוק
 מג־ פייר צרפת, ממשלת ראש שהיד, מי

 באלפים מנוחה חופשת בעת דס־פרנס,
 :השלג על לגלישה נ־צל אותה הצרפתיים,

 ה־ בססורס לעסוק צריך ממשלה ראש ״כל
ליפול״. כיצד אותו ילמד וה גלישה.

 שרת, צפ!וה : מימין מאחוריו, יושבים *
 רוקזז, אסתר וחניתו, (נווסתר) לבנון חיים

רוקח. ישראל
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