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 :קרטיס הלן של המסקרה
 האשה של המושלם האיפור

המודרנית.

 המעגלת החדישה המברשת
 צובעת כשהיא הריסים את

עדין. אופנתי בגוון —אותם
 — בעיניך מתחיל האיפור
ב- מתחיל העינים ואיפור

קרטיס. הלן של המסקרה
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אחרי רגע - ואלוני אילנה
— שניס ארבע

אנשים
כלל גיוס

 בילו־ את בראון הפירמה •
 ,43 נחלת־בנימין רחוב (מתל־אביב׳

ל איחוליה שולחת )64005 טלפון
 לבקר אתכם ומזמינה החדשה שנה

 של עשיר מבחר לרשותכם בחנות.
 ותוצרת־חוץ מתוצרת־הארץ בדים

 בראוןאת בדי ולגברות. לגברים
מל נוחיות לכם מבטיחים בילו*

 בסיטונות מכירה נאה. והליכה אה
וליחידים.

 ביותר: הנאה החג מתנת •
 מ־ מנחם אצל לקטנוע מגן־רוח

המומ ,82 הרצל רחוב תל־אביב,
 השולח ולמברטות, לווספות חה
 החדשה לשנה ברכותיו מיטב את

התק ועם בחגים הלקוחות. לכל
 ולבת־ לעצמך הבטח הסתיו רב

 במגן־ והצטייד נעים טיול זוגך
מנחם. מאצל רוח
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שונים מסוגים כתיבה מכונות . 1

 חשמליים אמון עזרי .

 יעילה מקצועית הדרכה .

 אינדיוידואלי טפול .
 חשמליות חשוב במכונות ושמוש אמון •
עבודה. בהשגת סדיר טפול .
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 הפתיחה בחדש הלמוד בשכר הנחות
בערב 8 עד בבקר 8 - מ פתוח
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 ראש שקיים העתונאים ממסיבות באחת
ם החרות, תנועת ח נ ץ, מ נ ביקו בשעת ב

נש הדרומית, אמריקה בארצות האחרון רו
 דעתו מה מקומי יהודי עתונאי על־ידי אל
 בגין, בךגוריץ. דויד הממשלה, ראש על

 ביקורת מלמתוח סיורו כל במשך שניזהר
ב בחר ,אישיר, על או ישראל ממשלת על

 דעתו את לשמוע תחילה ״בקש התחמקות:
 ״ואז, לשואל, הציע עלי,״ בן־גוריון של

 נרג־ תגובות • • • עליו״ דעתי את אשמיע
 מניו־יורק. החוץ למשרד השבוע הגיעו זות

 מאיר, גולדה שרת־החוץ היתד, ד,רוגזת
̂  חיים דר׳ משרדה, מנהל על שכעסה
̂  המקיפה הסקירה היתה הרוגז גורם יחיל.

 מקום ממלא הממשלה בישיבת מסר אותה
א והתרבות החינוך שר החוץ, שרת כ  א

 מכעס מראש שחשש הממלא־מקום, אבן.
 יחיל, את כאליבי עמו לקח גולדה, של צפוי
 מסתבר הסקירה. בישיבת נוכח שיהיה כדי

 משרדה ופקידי גולדה את הרגיע לא שזה
 את כנראה, תקדים, שהיא השבוע התנבאו

ו העממי אופיו על • • • ארצה שובה
 שדה יצחק הפלמ״ח מפקד ״גויים״ כיצד

 ל- בעצרת גלילי, ישראל סיפר להגנה,
ה באחד התגורר שדה הזקן. של זיכרו
 שם, בעילום שקט, תל־אביבי ברחוב בתים

חד חברים גיוס על שהוכרז שעה כמובן,
 על להשפיע נידרשו וחברים להגנה, שים

 באחד לאירגון. הם גם שיצטרפו שכניהם
ה הזקן: של דירתו דלת על דפקו הימים

 ומקיף, ארוך ציוני בנאום פתח שנכנס שכן
ל להצטרף הלא־מוכר לשכנו בסופו הציע

 הוסיף השכן הסכים. שדה ההגנה. שורות
 אנו מכונית. גם לך ״יש היסום: של בנימה

 מבקשים והיינו מכוניות גם לגייס צריכים
ה את גם לגייס נאות הזקן אותה.״ גם

 לא השכן אמיתית. חירום בשעת מכונית
 יגייסו גיוס שבשעת והציע בכך הסתפק

 את שתשמש למכונית, נהג בתור שדה את
ל יכולתי לא כבר ״לכך ההגנה. מיפקדת
 לי ״היו מכן, לאחר הזקן סיפר הסכים,״

זמני״ את שגזלו נוספים, עיסוקים כמה
 הציעו כאשר יחס. של שאלה הכל • • •

 את להנעים גלן, ׳ץ ג החלל, לטייס השבוע
ב בשייט, ידידים, אצל ביקור בשעת זמנו

ה האמריקאי סרב מהירה, מירוץ סירת
 בהצהירו: הארץ, כדור את שהקיף ראשון
ה של השגעונית המהירות מעוניין. ״אינני

 בפרוס • • • אותי״ מעצבנת הללו ספינות
 במשרד רבים פקידים תמהו תשכ״ג, שנת

אש לוי האוצר, שר יצהיר מד, האוצר
מ כשישוב החדשה, השנה לקראת גול׳
 כאשר — לתמיהה הסיבה ת־הברית. ארצו
הצ תשכ״ב, בשנת ארצה, האוצר שר חזר

 בדעת אין הנוכחית הכספים ״בשנת היר:
 להעלות או חדשים, מיסים להטיל האוצר
 ב־ אדם זוכה יום בכל לא • • • קיימים מיסים

 המתנה שנות ארבע לאחר השבוע, גן־עדן.
ה אלוני. גיסים המחזאי בו זכה בשער,
 נשא בו השנה, של האחרון החברתי מאורע
והתיאט־ הקולנוע שחקנית את לאשר. אלוני
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