
בגוב־האריות הלפרין מתאבק
לטובתו ז ; 0

ל שיצאה חפירות למשלחת שהצטרף מובהק,
. מצדה  אפשר המליאה, ישיבת .במקום . .
 ישיבת בשם מעט עוד זאת לכנות יהיה

 יושב־ראש השבוע התלונן כך הריקנות,״
 לשלול בהציעו שפרינצק, יוסף הכנסת

 מאולם הנעדרים מח״כים הדיבור רשות את
 מועצת חבר . . . לדבר תורם בהגיע הכנסת
 יומן, דוד חרות, מטעם תל־אביב עיריית

 המועצה חברי לכל להעניק השבוע הציע
 מששמע העירוני. המרחץ לבית כרטים־חינם

 פסוק פתק על רשם העיתונאים, אחד זאת
 ליבנו.לעבדו ״וטהר : מפורסם חסידי משיר

 פא* בודאשינגטון סוריה שגריר . . . באמת״
ב להופיע השבוע סירב זאיין־א־דין ריד

 ישראל שגריר של לצידו טלביזיה שידור
 מסך־ ביניהם יותקן כן אם אלא אבן אבא

 האוייב. במחיצת לשהות יאלצו שלא קרטון,
¥ ¥ ¥ 

גור־אריה־רפאל
 אברהם השומרים זקן : הנוסעים רשימת
 לפי לארצות־הברית השבוע נסע שפירא

 ז׳ורנאל מורגן האידישאי העיתון הזמנת
ב זכרונותיו את לפרסם העומד טאגבלאט,

 מרגלית מאיר אהל שחקן . . . המשכים
ומש קריאה נשפי של לסידרה לצאת עומד

 . . . בדרום־אמריקה ובאידיש בעברית חק
העולם אלוף :החוזרים פנקס מתוך

 ישראל) (מר רפאל חופשית בהיאבקות
 בדרום מביקור השבוע שחזר הלפרין,

 אלוף על נצחון רק לא אתו הביא אפריקה,
 קילו־ 118( ליו״ברג ווילי דרום־אפריקה

 הבריטית והאימפריה רודזיד, אלוף גראם),
 מרכז־ ואלוף קילוגראם) 121( הרברט לס

 אלא — קילוגראם) 123( הול פרסי אפריקה
 ביוהאנסבורג, גן־החיות אריות על נצחון גם

הת לאחר בלתי־מזויין נכנם כלובם שאל
 מגוב־האריות, ושלם בריא בצאתו ערבות.

 בעיתונות, החדש״ ״דניאל לכינוי הלפרין זכה
שיגיע גן־החיות, הנהלת מתנת ובגור־אריה

 לגן הלפרין על־ידי ויימסר החודש לישראל
.בתל־אביב החיות

¥ ¥ ¥
הכוכבים חלוץ!

 מיליונר־הודיסקי בישראל השבוע כשביקר
 700( ברונפמן (״סם״) שמואל הקנדי
 סיפר צנועה), הערכה לפי דולאר, מיליון
 מטעם המיליונרים על הממונה קולק, טדי

 בקאנאדה, ברונפמן אצל כשביקר :המדינה
 נא־ של פסלים וגדוש מלא שמשרדו מצא

 נהג השיחה, באמצע בונאפרט. פוליון
 בתנועת הצרפתי הקיסר על להצביע ברונפמן

 כסף יותר יש לי ? יש ״מה :ולומר ביטול
״לו היה מאשר  המפוחאי אחר, אורח . . . !
 בגייי בהיותו כי השבוע נזכר אדלר, לארי

 יש הפזמון את לעברית לתרגם ניסה עשר
 את לשכוח אדלר הספיק מאז בננות. לנו

 (מלבד, האחרונה למילה עד כמעט העברית
 . . . להתראות״) רבה, תודה ״שלום, כמובן,
 ביקש זה כלל — בדרכיה״ לך לעיר, ״באת

 דוד הבריטי הקולנוע כוכב לקיים השבוע
 של לנשף שהופיע בישראל, המבקר קוסוף,

 לא השבוע השרון במלון אדום דוד מגן
 הנחה מתוך פשוטה, בחליפה אלא בסמוקינג

 היחיד היה הוא חלוצית. ארץ היא ישראל כי
.זאת. פשוטה בתלבושת  המנגן־ ואילו .

 השבוע הודיע האמפטץ לייאונל הבדרן
 קודם בדעתו יש לישראל בקרוב בבואו כי
 אייזילו יצחק הראשי הרב אל לעלות כל

 הגומל ברכת בפניו ולברך הרצוג הלוי
ללהק שאירעה מהתאונה בשלום צאתו על
. תו .  שחזר מוסיגזון, יגאל הסופר .

 הודיע ישראל־הוליבוד, זן1בכי השבוע והפליג
 היסטורי מחזה בכתיבת עוסק הוא כי בינתיים

 הכושית הבדרנית . . . הגיבור שמשון אודות
 בשטוק־ עתה המופיעה כייקר, ג׳וזפין

ב ביקורה מאז נוהגת שבדיה, בירת הולם
 במילה מהופעותיה הופעה כל לפתוח ישראל

״1 ״שלום העברית

השבוע פסוקי
 לנחות שעבר בשבוע שנאלץ הישראלי הטייס חקירת לאחר או״ם, משקיף •

 ״אם :הסורים מיריות שנפגע לאחר מדפנה, הרחק לא קל במטוס אונם נחיתת
שלהם.״ המיגים כנגד שקולים שלכם האוירונים הרי לכם, כאלה בחורים

 גנראל של הדחתו לאחר בידרן המצב על רוזנפלד, שלום העיתונאי •
הפחת.״ אל הפחה ״מן :הערבי הלגיון כמפקד מתפקידו גלאב באגוט ג׳ון
 כי בן־גוריון לפולה להסביר בנסותו כאדר, יוחנן ד״ר חרות ח״כ •

 ״בחיי :בגין מנחם כלפי שהטיח העלבון מדברי בו לחזור בעלה את לשכנע עליה
״לבעלה מנה לתת האשד, חייבת בת שעה קיימת נשוי זוג כל !

 מפא״י, :לרגוז מי על ידענו שנתיים ״לפני : בלמרחב מגד אהרן הסופר •
 מפלגתיות. השבעות בק״ן מקודש זה, היד. קדוש רוגז הבורגנות. בידי השבוייה

עצמנו״. אל רק לדבר אפשר יותר. קדוש לא הרוגז היום
 צבאיות בשמיכות רבים ימים להתכסות אדם ״צריך :גורי חיים המשורר •

 כדי מאד בודד ולהיות לרעוב אדם צריך לבנים. סדינים זוג לכבד כדי מצחינות
 המים, את לכבד כדי עילפון כדי עד ולמצוא ואשת, לחם של משמעותם את להבין

הפשוטים.״ הברז מי
 כשיצא לשיטתו נאמן נשאר בן־גוריון דוד הממשלה ״ראש :״מעריב״ •

דוקרני.״ תיל סלילי גלל אלא באת, השתמש לא הוא ביצורים: לעבודת
 פורים במסיבת בראותו הכנסת, של הכלכלה וועדת מזכיר בזק, שמואל •

אחוז.״ וששה ששים לובשת היא אקדמאית. ״היא : שמלה עם במחשוף לבושה נערה
 בטענה אותה לשאת מסרב שידידה לנערה בעצה קיסרי, אורי העיתונאי •

גברים.״ גם יש אמנים... הם הגברים כל לא סוף, ״סוף :אמן שהוא
 : המפורסמות נערות־הזוהר שלושת של אמן גאבור, ג׳ולי החכרה אשת •

 בלבה עמוק עצמאותן. על לדבר האמריקיאוה הנשים מרבות מדוע מבינה ״אינני
שפחה.״ להיות אשה כל משתוקקת

לי

ד ת : פ 1 ס ס ו ז ז

1 בעיימ לדיסקוננו א״י בנק (

מברג
נעלים5

■שרבמכית

ת ו ר ב ג  ל
ם י ר ב ג  ל
ם י ד ל י  ל

 משובחת איכות
ר ח כ ל מ ו ד ג

החרושרו;לצרכן
ב, תל ל רוז׳ אבי י ל ג 2 ה - 1£1,זוו/\* 11*6*1.11 57. 4

ר\יכזית7\ י ע ^?#41. 9ט$7-4x10 5" * ב׳

 ארבעה
יודע? מי

 סוכריין קוניאק - אחד
ס שנים ו ל פ  קורדיאל -

 קורדיאל שרי - שלשה
נושן ישן יין - ארבעה

 המשובחת מהתוצרת - כולם
של

פרידמן יקבי
פתח־תקוה

הגדול בפרס זכה
 מצלמת את הולדתו ליום שקבל יוסי
 דבר שום מזמן. לה שהשתוקק ברנר פוטו

 יותר אושר לו לגרום היה יכול לא
 שמוש הוראות גם קבל ברנר אצל גדול.
 להתפעלות יפים צלומים מצלם הוא וכעת

המשפחה. כל

ובדנו־ פוט
31 החלו̂ו ב1חיפה,דח
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 ,8 הגיטם מרחוכ ישראלי ישראל זכה ל״י, 50 השלישי, כפרם

השם כעד רמת־גן,

ור ברב

אבנעל
השמות תחרות תוצאת !

קדימה מכפר מדיני פרידה זכתה ל״י, 150 הראשון, כפרם
השם כעד
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 ,14 רסקו משיכון קמחי אליעזר זכה ל״י, 100 השני, כפרס
השם כעד ירושלים,

 הזוכים. לשאר יחולקו תנחומים פרסי בדואר. הפרסים את יקבלו הזוכים
בתחרות. המשתתפים לאלפי זאת בהזדמנות מודה ״אבנעל״ הנהלת

 בפז המסולאים היקריס ציון בני *
ב׳) ד׳, (איכה

91117 הזח העולם


