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רצויה חגיגית תלבושת
:רוחם טיפוס הוא לביא שלמה

 אך השנייה, בכנסת מפא״י ח״כ שהיה האיש
 ברשימת בלתי־ריאלי למקום מרצונו נדחק

 בשעתו לחם השלישית, לכנסת המפלגה
 ההרריים השטחים ייעור נגד חרמה מלחמת
במל לחם חקלאי, לעיבוד התאמתם במקום

 הבריטי הצבא במסגרת השנייה העולם חמת
 חלק־הארי מסירת נגד — לבסוף — ולחם

כא האחדות־עבודתי. לחצי עין־חרוד של
 החליט זאת, אחרונה במלחמה נבום שר

 השיחרור במלחמת בנים שני ששיכל לביא
תי כי רק ביקש המשל,, את לעזוב

 ועשרים מאה לאחר להיקבר זכותו שמר
 את להזעיק הכרח היה עין־חרוד. באדמת

.בו לחזור לביא את לשכנע כדי ג׳י. כי. . . 
שב במגוחך כבר הרגיש דיבר אפילו אגב,

 המועמד־לרא־ של הקבועה החאקי תלבושת
 ״להרגשת כן־גוריון. דוד הממשלה שות

ה אחד מקום ״יש בדבר, נאמר רבים,״
 : יותר חגיגי לבגד בן־גוריון דוד את מחייב

.הנשיא״ אל נקרא כשהוא . בחי ללא .
כמה אחרונות ידיעות עשה חדשות, רות

ש בדף : הכנסת בהרכב חשובים שינויים

 לדעת כדי שים
למכו נזקק מי

. נית״ .  המדען .
 אייג אלברט
 זכה המנוח שטיין
מיו לכבוד השבוע

לא בוועידה : חד
ל אטומית נרגיה
 ב־ שלום צורכי
ה כי נמסר, ג׳נבה
 מספר הכימי סוד

 על־ ייקרא 99
 איינשטייג- שמו
.יום . הרא הרב .
(״הרא יצחל! שי

 נסים לציון״) שון
רו השבוע נראה
נל הורה קד

 בתלכוש־ הבת
,הרשמית תו

 ראש־חו־ במסיבת
 בבית־ שנערכה דש

 אי־שם צבאי כנסת
צה״ל. ממחנות באחד
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 הח״כים 120 של דיוקניהם לפירסום הוקדש
 איכי־ משה של תמונתו נדפסה החדשים

 היוצאת, תל־אביב עיריית ראש סגן לוב,
 ח״כ איכילום. עזרא צ״כ ח״כ במקום
 שלא פרי, אליעזר השנייה בכנסת מפ״ם

ב מילא השלישית, לכנסת להיבחר זכה
 המזרחי הפועל ח״כ מקום את קלסתרו
 ח״כ מכולם לעשות הגדיל אונא. משה
 של בכנסת התופס טובי תופיל, מק״י

 שלו את :כסאות שני אחרונות ידיעות
 חביבי. אמיל מק״י ח״כ של ואת

★ ★ ★
במפאי׳י מושחתים 175

 הסטנסיל עלוני מלבד : ללוחם נשק
קט כנשק קסטנר בפרשת שנתגלו שלו,
 70ה־ בן גרינוואלד מלכיאל החל לני,

 מכ־ וכמה כמה שקיבל לאחר אקדח. לשאת
 אלמוניות, טלפוניות וקריאות תבי־איום

 המשפטי היועץ את בשעתו גרינוואלד ביקש
 על המשטרה בפני להמליץ כהן חיים

.רשיון מתן .  הרמטכ״ל של בתו יעל, .
באי עתה מטיילת ,16ה־ בת דיין, משה
 סבתה, בלוויית הגימנסיה, סיום לאחר רופה,

 של בינלאומית בוזעידה ישראל את המייצגת
 שפירסמה כתבה מתוך באוסלו. בתי־הארחה

 העז הרושם את כי מתברר בדבר, השבוע
פסל — המאניקן־פיס עליה עשה ביותר
 הקבוע צרכיו, את העושה הילד

בל כירת בבריסל רחוב ככיכר
.מלים 56ב־ תיארה אותו גיה, .  מספר .

מגיע כמפא״י(לשעבר) המושחתים
 עובדיה טוען פנים כל על כך, : 175ל־

 המוסד ומזכיר עינת קיבוץ חבר פורת,
 מספר זהו כי שטען מפא״י של לביקורת
פעו בעיקבות ממפא״י שהוצאו האנשים

סד... לות  מנהל אילין, אפרים המו
 נתן קייזר־פרייזר, להרכבת־מכוניות המפעל
״רצי בירושלים. לנוכחותו הסבר השבוע

החד־ הכנסת חברי את ״למנות אמר, תי,״

★ ★ ★
 שטוב מה

טוב
ואקטי שרת

כשה כן, ז ביזם
בראש־ לא מדובר

 משה הממשלה
באחיו, אלא שרת

יהו מנצח־מקהלה
ב במצב ולא דה׳
ב־ במצב אלא גבול

ה חושיו : זמריה
 יהודה של מעודנים

 קיבוץ חבר שרת,
 יכלו לא נודה־ים,

 הופעתו את נשוא
 דייג זמרגש של

הפרי בנשף ל,אש
ברמת־ לזמריה דה

 עלה והוא אביב
 והורידו לבמה
ה ככוח. משם

 סיפר הנפגע אמן
 של אחיו כי אחר־כך

 כיקר ישראל, ממשלת ראש המתפרץ,
 בו פאריסאי כקאבארט בשעתו
 את כפניו אחר-כד והביע הופיע,
 עוללת־טתם- מהתוכנית... הנאתו
 מנחם חרות מנהיג השבוע סיפר בחירות

 במעברה לנאום צריך היה אחד יום :בגין
 תחת הנמצא אחד, בית־קפה רק קיים בה

 הניח לא בגין של נהגו מפא״י. השפעת
 מחשש שם, לו שהוגש התה את לשתות לו

 עשר וחיכה התה מן בעצמו לגם הרעלה,
.תוצאות היו לא דקות. .  היתולית מלחמה .

 הכנסת פתיחת ביום ניהלה פניה הנצחת נגד
 היא כן־גוריון. פולה שר־הבטחון אשת

 את אליה שכיוונו הצלמים לעומת קראה
 פיל־ סתם עלי שוברים אתם ״מה : נורותיהם

.. ?״ פים  המפא״יי חדרה עיריית ראש .
מעי משפט לאחר שהתפוטר ברמן, דוד
עי מלאו השבוע : להשתלם החליט לות/
 סולל־בונה־המשביר־ בברכות מפא״י תוני

 קבלת לרגל תנובה־קופת־מלווה־לשכת־הסס
..עורך־דין של תואר  ברמן, של יורשו .

 השבוע הוא גם זכה ווידרקר יצחק
בגדים שלבש לאחר :מקפיאת־דם לחודיה

לביא עוזב־חוזר
!להיקבר לפחות

 אחדות לדקות נכנס הוא כמו־אסקימוסיים
 שורר בו בחורה, החדיש ההקפאה למתקן

 דבריו לאפס. מתחת מעלות 35 של קור
 יכולים כוודאי היו ״שם :בצאתו

 וועדת את לתמיד אחת להקפיא
 יומן יחד״... גם והאינדבס גורי
 המשק נגריית כי מספר גבעת־ברנר קיבוץ
ברחו וייצמן בבית עבודות־תיקון קיבלה

 של הראשון הנשיא שאלמנת לאחר בות,
 וייצמן כי נזכרה וייצמן, וורה ישראל

 מתוצרת רהיטיו את בגאווה להראות נהג
״מה ממדינות־הים. אורח לכל ברנר גבעת

אמ הנשיא,״ בשביל טוב שהיה
 כשבילי.״ גם ״טוב רה,

★ ★ ★
זול וילד חמה ישישה

ה  הקאמרי התיאטרון שחקנית מרון, חנ
 באירופה, קצרה לחופשה השבוע היוצאת

 לאחו : מלבבת לחודיה נסיעתה ערב זכתה
 של הבלתי־רשמיות הבכורה מהצגות אחת

ה של מחזה הארמון, בעלת א רג ל ב ד ל  גו
האי לחדר נכנסה הבאה, העונה את שיפתח

 הודתה ישישה, צופה השחקנית של פור
 האב ״איך :אמרה הערב, על חמות במלים

״אויסגעוזיינט גוט אזוי זיו ך (״כל !  כ
ב תי טו כי נש מה דן העיתונאי .. !״).ב

ץ, בן )7 מע מו  עם משא־ומתן שניהל א
 אך שבועית תוכנית כתיבת על ישראל קול
 לבסוף הציע הירוד, למחיר הסכים לא

וזולה. יעילה הצעה השידור לשירות
אח שירוץ קטן ״ילד אמר, ״קחו,״

 זה אומר,. שאני מה בל וירשום רי
. בזול״ יותר יעלה .  באין הסרט לכוכבת .
 לנסוע הרוצה דמארי, שושנה מולדת
ה בחודש וונציה לפסטיבאל הסרט בחברת

 בת בושמי, נאווה בתה :צרות יש בא,
 בקונסרבטוריון, מצטיינת תלמידה ,12ה־

ב שנים שלוש היית עכשיו ״רק :טוענת
 אמא. על לוותר יכולה לא אני אמריקה.

 אני אסע לוונציה, תטעי את אם
.להונולולו״ . וה האמיתי שמה אגב, .

 • שודיה : הוא דמארי שושנה של מלא
 יחיה איכן יחיה איכן יחיה כנת

 שלמה בעלה של המקורי שמו דמארי.
.עטאר מאלים :בושמי

פרח. : בערבית סטודיוז. עם מתחרז
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השבוע פסוקי
 :אי־שם צה״ל של ההדרכה מבסיסי באחד חדר־האוכל קיר על כתובת •

 הרצאה. חוסכת שינה שכל. חוסכת הרצאה זעה. חוסך שכל דם. חוסכת ״זעה
!״ בהרצאות תישן
 ראש של הצעה בדחותו ז׳ואן, אלפונם הצרפתי המארשאל .

 המצב על לעמוד כדי לצפון־אפריקה שעות 48ל־ לטוס פור אדגאר הממשלה
״לסוף־השבוע תוכנית־נופש אינו צפון־אפריקה בעיית ״פתרון : שם !

 עיתונאי למשאל בתשובה נובל, פרם חתן פולקנר, וויליאם הסופר •
 להרוויח שאפשר ושמעתי סוס, לקנות ״רציתי :כתיבתם סיבות על סופרים בין

ספרים.״ מכתיבת כסף
 : דומה למשאל בתשובה הקיין, על המרד מחבר ווק, הרמן הסופר •

!״ לכתוב לא מדוע סיבה כל רואה ״אינני

האח השנים 25ב־ ירדו המלח ים פני
 ים כידוע, מטרים. וחצי בארבעה רונות
 בעולם ביותר העמוק המקום הוא המלח
מטרים. 394.8ל־ כעת מגיע ועומקו כולו

 כותבים — יורד המלח ים כשגובה
 יורד אם אבל ובספרים. בעתונים זה על

 זה אין — שברשותך המזומנים סכום
 אתה רק ושוב, אותך. אלא איש, מענין
 הזאת הירידה את למנוע שיכול האדם
 להוציא במקום הקשות. תוצאותיה ואת
 דאג בלתי־חיוניות, למטרות כספך את

 קטן, אפילו קבוע סכום חודש כל לחסוך
 מיד פתח ניכר. לסכום הזמן עם שיצטבר

 לדיסקונט, בבנק גמול) ח״ג(חסכון חשבון
 10(מ־ קבוע סכום חודש כל תכניס בו
 חדשים עשרה ובמשך ל״י) 100.— עד

 שחסכת לכסף נוסף לקבל זכאי תהיה
סכום. אותו בגובה הלואר, גם והריבית

 אפשר גמול) (חסכון ח״ג חשבון את
 לדיסקונט א״י בנק סניפי בכל לפתוח
הוצאות. כל ללא בע״מ

יורדים המלח ים פגי

ם רק י ד  ו
ם י י נ ר ד ו מ

לאון פרופ.
17 שינקין ת״א,

 הבית לעקרות פרס
- הזריזות

מש הן כמובן — וצחורה נקיה כביסה
 סבון. ללא כביסה אבקת ב־זיוד״ תמשות

 :כפול בשכר יוצאות ב־זיוה הכובסות
 כי יפות, מתנות והן צחורה כביסה הן

 מתנה. תלוש נמצא זיוה אריזה בכל
ב־ רק ומרתיחים כובסים שורים,

בע״מ נורית חב׳ היחידים המפיצים
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< זחורר■ הנריר העסק. וחניה. •רושרים. רסיפה. אביב ססר ,

בישיבה. רק בישיריס ווסטיס •שואר טרי נטיחר
ת פנה הווסט! חסו היום ח11שו בכר כשבירך פנו• בישיר הננקוס .אנו• י
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