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ד מר הו1 נכון דו
 משתדל הוא אך גדולה. איננה הכנסתו

 ובטעם. היטב בני־ביתו ואת עצמו את להלביש
 כך על־ידי נבון אבא מתגבר זה ניגוד על

 הוא ושות׳. טלמן אצל בגדיו את קונה שהוא
 על תמיד בא והוא שנה חמש־עשרה זה כך נוהג

סיפוקו.
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 הראשונה החוברת הופיעה
״נר״ הירחון של

ליסודו ח׳ שנה
 ולהתקרבות ציבור לבעיות

יהודית־ערבית.
לאנגלית מדור חוברת בבל

 לשנה. ל״י 5 דמי־חתימה
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מצלמה לו תן
 ביותר. הגדולה בקשתו שזו מפני

 גם תהיה מצלמה
 המשפחה. לכל שמחה

מצל יש ל״ברנר״
 המחירים. בכל מות

בחנם. נתנות הוראות
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 נאה מתנה
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הבנקים בכל להשיג

דיין בהרצאת מנמנמים (מרכז) וקרוואלו (ימין) אלפמון
ישראל שומר יישן ולא ינום לא

וקשיים פשעי□
 אח- וח׳־כ ידץ יגאל ד״ר שיצאו לאחר

ב למסע־הסברה אלון יגאל דותהעבודד.
 מש־ מנהל אמר משרד־החוץ, מטעם אנגליה

ן רד־הבטחון עו מ ס ש  על מעיד ״זד, :פר
 יש מלחמה בימי שגם הצבאית, עוצמתנו

. לייצוא״ גנראלים לנו .  הפרוגרסי־ ח״כ .
 ביג׳י אל השבוע פנה רוזן ס פנה בים

 הקר הרחבת של באפשרות לטפל בהצעה
 אמר: אך הסכמתו, את נתן בירי אליציד-

 הבן־ את הזה לקרב לשלוח מתלהב ״אינני
ש לאחר . . . הפרוגרסיבים״ של היחיד
 של נאומו על בכתבה בטעות, כתב הארץ

מדי ״פשעים סנה, משזי ד״ר מק״י ח״כ
 סנה: התלונן נץ״ניים״, ״קשיים במקום ניים״
 את הוז־בים הם -י- הבורגני;• עושים ״כך

. . לפשעי*״ שלי הקשיים  של בחתונתם .
ה שנערכה רובין׳ ובצלאל מינקם אורה

 שנה״, אלפיים אחרי הראשונה ״בפעם שבוע׳
 ״ה־ ד,עבתה, אחדות ש ז.! שמע באל־עריש,
ה מקצועה כי מהדשק, בני פוליטרוק״

 מוקשים. מפות סימון הוא הכלה של צבאי
 שהטמינה הפת מקום את ״אבל בני: אמר

 את בירך אחר־כך לו!״ גילתה לא לבעלה
 בריביירת ירח־הדבש את שיבלו הצעיר הזוג

העי מסיבת את . . . אל־עריש של הדקלים
 דיין משח הרמטכ״ל פתח שלו תונאים
הזרים העיתונאים ריבוי בגלל כי באמרו

 יתעים שבאמת אלה ״וכל אנגלית, ידבר
 צאות הת לי.״ לסלוח מתבקשים אנגלית
 ג׳ורג׳ הסייס כתב יותר: מאוחר הורגשו

 הלונדוני הטיימס וכתב הראוואלו דה
 יום אחרי כוח עצרו לא אלסטץ, רוי

 הרמטכ״ל.... דברי בעצם נרדמו קשה, עבודה
 את השבוע הביע במשרד־החוץ גבוה פקיד

 בישראל ברית־המיעצות שגריר על רחמיו
ה ״כל אברמוב: אלכסנדר (לשעבר)

ה לקראת ובדיוק בשמש, אצלנו נצלה קיץ
 . . . רוסיה״ של לשלגים אותו הוציאו חורף

 האחרון בחודש לישראל שהגיעו העולים בין
 בת שאבט מאריאן קלייר גם נמצאת

 מייסד של הפרטית מזכירתו שהיתר, ,89,־ד
 ר הרצל, תיאודור הציונית ההסתדרות

 שנערכה במסיבה . . . מצרפת מאז חיתה
 ואי ל הציוני־ד,אמריקאי המנהיג של לכבודו

 יוסף הכנסת יושב־ראש אמר ליפסקי
 שבא על לאורח, דברי־הוקרה שפרינצק

 ליפסקי: השיב אלה. חמורים בימים לישראל
 סיום רק פה להיות יכול בגילי׳ ״ליהודי
להפסידו״ מה לי אין החיים. של מעניין

★ ★ ★

הליב מן אבנים
שי השבוע הציע שחקנים, בין בשיחה
 לשירות צ׳יזבאסרון, מחדש להקים אופיר
הבימה שחקן להצעה התנגד החיילים•

השב\ע וןי1פס
 ״מי עתיק: פתגם בצטטו וו״צסן, חיים יו יושב־ראש ווייסגאל, מאיר •

אויבים.״ לו לחפש צריך אינו כבר ידידתו, שאנגליה

 תמצא ״אם חמשנזר: בעל מחיר בקולמוס בטורו שמיר, משח הסופר •
 זו (ואין מחדש המצרי הצבא את להקים שתשתוקק אירופית מעצמה איזו שוב

 הציוד, את רק לא למצרים לספק הפעם תצטרך היא רוסיה), דווקא להיות מוכרחה
החיילים.״ את גם אלא

אניירין הבריטית העבודה כמפלגת השמאלי האגף מנהיג •
 ניקיטה כמו טיפש הוא אידן ״אנתוני בברמינגהאם: באסיפה בנאום ברואן,

 פיזי, בכוח סואץ בתעלת אניות מעבר להבטיח יצליח כי סבור אידן כרושצ׳וב.
 ההונגארים אין עוד כל אך פיזי. בכוח הונגאריה את לדכא יצליח כי סבור, וכרושצ׳וב

 לעומת אידן כמו לעומתם, חסר־אונים כרושצ׳וב יעמוד — פעולה משתפים
המצרים.״

 מזהיר, ״אייזנהואר המדיני: המצב על פרת, עמנואל העיתונאי 6
מזהיר.״ אינו המצב רק — מזהיר בולגאנין

 כבר •אפשר סיגי: בחצי־האי הקרבות תום עם כאדר, יוחנן חרות ח"כ •
הביתה.״ לחזור יכול שהוא שרת למשה להודיע

נעוריה.״ לסגךאלוף בבית מחכה צעירה אשד, כל ״כיום, :סדן דב הסופר •
כסף.״ לו שיש הבהמהז מן האדם מותר ״מה ג אלתרמן נתן המשורר •
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