
אוומור ■וסי-
 אין אבל מצלמה לקנות רוצה ״אני

לצלם״ איך מושג לי

מחר - •וסי
 והצלחתי צלמתי מצלמה, ״קניתי
 של להוראות תודות אחוז במאה

בתר״ ״פוטו
 מצלמתך כשתקנה תצליח אתה גם

אצל

ר רנ ב נוי פו
ו ה, פ תלונן ב1ז1חי 31 ה

כסדום המבקרים לנוחיות
 וחזרה. לסדום יומי יום שרות הפעלנו

 י 7.15 בשעה מתל־אביב היציאה
 14.00 בשעה ומסדום

 ההזדמנות ניתנת שעתיים במשך
במקום. לסייר למבקרים

במערה לבקר *
המלח כים להתרחץ *
 של ממקלחת ולחנות *

מתוקים. מים
 רגילים במחירים ארוחות

במקום. שהוקמה באכסניה

 כהזדמנות השתמש
לך. הניתנת

פד החדש
 ל״י 40.000 :הגדול הסרם

ל להשיג כ הבנקים ב

>
על שםרי

 חטובה גזרה
קשה דיאטה ללא
חדישות אמריקאיות מכונות

הגזרה׳־ לחטוב ״ממן
21668 טל. ,9 רש״י רח׳ ת״א,

אנשים
ת איש שכולו א ה

כש :הראשים אלך כעל האיש
 ב־ אשכול לוי שר־האוצר עצמו על קיבל

 מקומו את למלא השבוע הממשלה ישיבת
 בשעת שרת משה ראש־הממשלה של

 בפאריס, שרי־החוץ־המעצמתיים אל מסעו
 את גם למלא החוק, לפי ממילא, עליו הוטל
 רק שחזר רוזן פנחס שר־המשפטים מקום

 מילא וכן בבריטניה, ממסעו היום למחרת
 בתיק המחזיק יוסך דוב של מקומו את

 יום שיצא והבריאות, הפיתוח של הכפול
אש לארצות־הברית. הממשלה ישיבת לפני
 שלם אשכול אחת ליממה איפוא ניהל כול
.משרדים של .  לשעבר ארצות־הברית נשיא .

 לראש־המנד השבוע שלח מרומאן הארי
ה שלה ש ת מ ר  של אחד טופס במתנה ש
 בעוד אישית, הקדשה עם זכרונותיו, ספר

 כן־גוריון דוד העתיד הממשלה שראש
 בורמה ממשלת לראש שבוע באותו שלח
 גן־החיות מילידי אריות, גורי שני נו או

 באוהלך יהודי היה התל-אביבי...
נו בו הכלל כנראה זהו :כצאתך ואדם

זאכ ישראל קול ופרשן משרת־שרת קט

 ״עבד על (נוסף שמות 99 ישנם לכן השונות.
ל אלוהים״. ״עבד שפירושם סתם) אללה״

 עבד הנדיב), (עבד אל־כרים עבד דוגמה:
 (עבד אל־מונעים עבד הרחום), (עבד אל־רהמן

 שמו המנצח). (עבד עבד־אל־נאצר וגם הנעים)
 פירושו גמאל, הנשק, רוכש של הפרטי
.״יופי״ .  לקרן־הנשק התורמים ברשימת .

 בתו גליה, של שמה גם השבוע נפקד לא
מש של הכללי המפקח סגן של התשע בת

 של ונכדתו בן־גוריון עמום ישראל טרת
ל״י. 3,5 חסכונותיה: את שמסרה ג׳י. בי.

שר שד השיר ה
ל הספיק שלא באר־שבע, מתושבי אחד

 ראש־ אל פנה העברית, על כראוי השתלט
 ״תס־ זאת: בלשון טוכיהו דוד העירייה

 עלי כי אם עירייהו״... אדון לי. לח
בתו הכחיש חובב־הכוכבות, הנסיך חאן,

 לשאת כוונתו על הגוברות השמועות את קף
 חייוורת ריטה לשעבר אשתו את מחדש

העי מצפה זאת בכל (כרגע), חומת־השיער
 נראה החמד צמד : לחדשות האירופית תונות

 בצוותא מבלה הריוויירה, חוף על השבוע
ריסה של בתה עם וכן יאפמין הבת עם

הכלכ> <מלכד ובנותיה הייוורת ריטה חאן, עלי
? שמועות מכחישים כך

 השבוע פירסם הוא לקר. הפינכה״) (״מלחך
 מאמר מונאט זר הברליני הגרמני בירחון

 רודולוך רזיי ישראל על נלהב הגנה
אמי פרוסי־ בשם חתם שתחתיו קאסטנר

שי זאב־וואלטר אגב, לקר. וואלטר : תי
 למשל, כך, העובדות. פרטי את לנוחיותו נה

 מאסרו בין הישיר הקשר את לטשטש כדי
ופגי הבריטים על״ידי בראנד יואל של

 מראש לו שחיכה שרת, משה עם שתו
נער שהפגישה לקר טוען שבסוריה, בחלב

 אלה, כל אחרי הרחוקה. בקאהיר דווקא כה
 מלכיאל של עורך־דינו את מכנה עוד הוא

מצ חסר־ ״אדם תמיר שמואל גרינוואלד
.לחלוטין״ פון .  החדש הראש השבוע סיפר .
 משנה אלוף במטכ״ל אגף־המודיעין של

השח מלחמת בימי :הרכבי יהושפט
 אסיה לענייני המחלקה לראש כשנתמנה רור,

מנ את הרכבי שאל המתארגן, במשרד־החוץ
 עלי ״מה :איתן מאלטר המשרד הל

הממ ראשי של רשימה ״תכין ?״ לעשות
הנבוך. איתן ענה אסיה,״ מדינות בכל שלות

ד ב ת 99 + ע מו ש
 אהרן חידש בכנסת, שלו הבתולין בנאום

 ומפקד המנוח שר־התחבורה של בנו רמז,
ב מוזר, לשוני חידוש לשעבר, חיל־האוויר

 אולי יודע, מי הישבני.״ ״כוחנו על דברו
 מועדון של הבלתי־רשמית בסיסמה נזכר

 ״כל' בעברו השתייך שאליו המפלגה צעירי
. !״ צעירים לישבנים הכסאות .  ווי־ באותו .

התמצ מידת את העיתונאים אחד בחן כוח
מו לפי ערביים בעניינים הח״כים של אותם

משפ שם את ביטאו בו האופן :פשוט דד
 אל- עבד גמאל מצריים רודן של חתו

 ב״נא־ הסתפקו הנואמים כל כמעט נאצר.
 הכתיב לפי או אל״, ״עבד כי בחשבם צר״

 פרטי. שם הוא ״עבדול״ המקובל האנגלי
ל יש האיסלאם תורת לפי כי היא, האמת
תכונותיו את המציינים כינויים 99 אללה

.וולם אורסון הראשון מבעלה .  וולם .
 הרפואה למעיינות השבוע אגב, , הגיע עצמו

 מקום באיטליה, פלורנץ בקירבת מונקאטיני
מש את במקצת להפחית מתכוון הוא שבו
 שיוכל כדי קילוגרמים), 130( הענקי קלו

.הבמה על ולשחק לחזור .  בית־ לפתיחת .
 ידידו השבוע הופיע לתרופות חדש חרושת
 שר־המשטרה לוי, צדוק המנהל של האישי
מת אתו והביא שטרית, שלום ככור

לי עם ומוסיקה, קצב בעל מחורז שיר : נה
השר: של השיר מזרחי. עוד של ווי

 פניך נפלו למה רעייתי, —
? עינייך את עוצמת ומדוע

 תקפוני, מיחושים אישי, —
? שיגאלוני התרופות היכן

 הגיעה, פלא תרופת —
הרגיעה. כאב כל

 חושי שמה, טפל
תשישי. ומיד לןחיה

השבוע פסוקי
ה תנועת מנהיג בגין, מנחם • י*

 חנה של פסוקה את בהזכירו חרות,
 והצית שנשרף הגפרור ״אשרי סנש

וגפרוריו.״ דור ״דור לבבות״:
צ־רצ׳יל, ווינסטץ סיר .
ב לשעבר, בריטניה ממשלת ראש

 לדעתו מהן עיתונאי לשאלת תשובה
 למדינאי: ביותר החשובות התכונות
 מחר, יקרה מה להתנבא ״היכולת

והיכו — שנה בעוד או חודש בעוד
ה קרו מדוע אחר־כך להסביר לת

לנבואה.״ בהתאם לא דברים
גדין: גראהם הסופר •
 את טובות מידות בשם מכנים ״אנו

מ להשתמט מעיזים שאיננו החובות
 ההנאות את רעות מידות ובשם הן.

מהן.״ לטעום מעיזים שאיננו


