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צרפתי באודם — פריזאי שיק

הנפש עפור
 החדשות הרכישות את מדגים אופיר שייקה

- ישראל למוזיאון -

ל ס ש פ פ ו ה ח ר ו ח ב ה

ד ב ל מ : ו ת א ז
 בן־אמוץ דן — נשמע מה
 חפר חיים — ראשון טור

 קינן עמוס — המשוגע זלמן
 גלבלום אריה — העירומה האמת

 אבידן דוד — טעם של ענין
ועוד... ועוד... ועוד...

הנפש״ ״צפור הגדת וגם
מצרים יציאת לרגל

ר ואל קרע ו ס מ ! ת ך ר ב ח שיקנה• ל

״ ו ו פ י ב י ל ט ״א ו ב ו ר ה
כהעדיד• הטלפון לצלצולי עונה

י נ כ ו ה ס ר י כ : מ ל א ר ש י ב
ישראלי להקלטה שרות דוקטור״, ״רדיו

 56433 טל. ,4 אידלסון רח׳ תל־אביב,
מיקרופונים, להתקנת המומחים
ותקליטים. טייפ סרטי על הקלטות

המקצועי. הטייפירקורדר י*811£?4£1,1'/ של סוכנים

(דלק) הפטרול הוכיח קדם מימי עוד
הראש בשער בטפול הטובה פעולתו את

 לו, הדרושים האלמנטים את השיער לשרשי ונותן הדם זרם את מפעיל הדלק
 הנעורים. כבימי השיער לשמירת ביותר החשוב התנאי זהו

 אלמנטים הוסיף הדלק, תכונות את כיסוד לקח 11.41114 הצרפתי המדען
 הראש. ועור בשיער לטפול אידיאלית נוסחה והמציא פעילים

? 1141114 האן הפטרול הוכר רעשנית תעמולה ובלי מדעי בסיס על ט מ׳ סז ענ  פ
 השיער, של ויופיו עושרו רעננותו, לשמירת האידיאלי כתכשיר תבל רחבי בכל

ונושר. חולה שיער להבראת וכתכשיר

אנשים
ה פגנ ה ה ל די ב

 עם הכנסת, של החורף מושב תום את
 ח״כים השבוע ציינו הפסח, לפגרת צאתה
 הסיבות מירב לחיים. כוסות בהקשת רבים

 ועדת־העבודה לחברי היו כדת, לשתייה
 את הכנסת שולחן על סוף־סוף, שהניחה,

 עבדה הכנתו שעל הלאומי, הביטוח חוק
 אגודת־ פועלי ח״כ משבירך נוספות. שעות

 הוועדה חברי את כ״ץ, יעקב ישראל,
משע דו־שיח התפתח שמח״, ״חג בברכת

 ריס* יעקב מפ״ם ח״כ לבין בינו שע
 התכוון אליהם החגים למנין שהוסיף תין,

ה את גם העצמאות) ויום הפסח (חג כ״ץ
 ״מסכים, כ״ץ: לעומתו השיב במאי. אחד

 ריפתין: היקשה השבת!״ תחלל שלא בתנאי
 במוצאי־שבת?״ ההפגנה את נקיים ״ואם
 אצטרף ״אזי מוחצת: בתשובה נענה הוא

 זכה מסיבה באותה • לשורה!״ אליך
 התיירות שר הוועדה, של הקודם היו״ר

 משכיוון עקיפה, לעקיצה גוכרין, עקיבא
 של הנוכחי ליו׳׳ר ברכתו דברי את ריפתין
 אמנם ״שהכניס :כרעם משה הוועדה,

 יעמוד לא אם אך אינטנסיבי, עבודה קצב
אחד הזהיר לממשלה.״ אותו גם נשלח בו,

 תרעומת • ההסתדרות. של הפועל וועד
 לדבריו, שנכללו, אי־דיוקים בלפי חריפה
 ),1438 הזה (העולם זה במדור שהופיע בקטע
ה אבירן. דוד המזוקן המשורר הביע

 בינו שנערכה הפגישה אודות בסיפור מדובר
ד פרופסור הספרותי, המבקר לבין די  ב

 קויימה הפגישה אבידן: טענת קורצוויל.
יוז לפי ולא קורצוזיל פרופסור יוזמת לפי

ה את כאבסורדית גם מגדיר אבירן מתו.
 חייו על שאלות למארחו הציג כאילו טענה

מענ המיניים שחייו היחיד ״הגבר המיניים.
 המשורר. קבע עצמי,״ אני הוא אותי, יינים
 נשים, של המין בחיי ורק אך מתעניין ״אני

 קורצוזיל.״ של בגילו נשים של לא ובוודאי
 של באישיותו הצדדים הם מה השאלה, על

 אבי־ השיב אותו׳ מעניינים שכן קורצודיל
 פרטית, בשיחה נעים מאוד איש ״הוא דן:

 ביתי הומור בעל ומשעשע, תרבותי מארח
 בינינו הפגישה הענין, לעצם במינו. מיוחד

 קורצוזיל של התעניינותו רקע על קויימה
בכתי התעניינותי רקע על ולא בכתיבתי

 קורצוזיל של ממכריו כמה אגב, • בתו.״
ה זו אין כי הנ״ל הסיפור בעקבות נזכרו
משתרבב המבקר של ששמו הראשונה פעם

קדרן יוספה הכתרת
בשווייץ סגנית

 יגיע זה ״אם ריפתין: את מפא״י מח׳׳כי
 עימו לצאת תיאלץ גוברין, של לאוזניו

ש החגיגית הגאלה בהצגת • לדו־קרב.״
 של הבכורה הופעת לרגל השבוע נערכה

איר פראנמיז, קומדי הפאריסאי התיאטרון
 ראש־עיריית עזב שבעקבותיה תקרית, עה

ה את רעייתו עם נמיר מרדכי תל־אביב
 הסתבר לאולם בהגיעו רק הסיבה: אולם.
 ביציע, השניה בשורה הוא שמקומו לנמיר
 שרי־הממשלה, כמו אחרים, מוזמנים ואילו

נע נמיר הראשונה. בשורה למקומות זכו
 כראש־העיר, במעמדו פגיעה בכך ראה לב,

להסתלק. העדיף
★ ★ ★

ק ב א ר מ ק בו ב
 כן־אמוץ, דן השבוע נמצא קשה במצב

 מ־ כתוצאה פנימי בשטף־דם שלקה אחרי
 שם לבית־החולים, הוכנס הוא אולקוס.

ב מלאכותית הזנה לו לתת הרופא החליט
 הרופא, אדוני ״אבל בן־אמוץ: התפרץ זרוע.

 אכרהם המשורר • גסטרונום!״ אני
ה, ע ר ה התודעה החדרת למען הלוחם כ

ה משקוף על כי הבחין בישוב, יהודית
 הוא מזוזה. חסרה מילוא במועדון דלת

 לאגודת מחאה מכתב וכתב מיד, התישב
 בבקשו מזוזה, המכתב אל צרף הסופרים,

אח ימים כעבור המועדון. דלת על לקבעה
 כי לו נאמר בו תשובה מכתב קיבל דים

 ולכן מפא״י, ידי על מוחזק מילוא מועדון
 להתערב סמכות כל לאגודת־הסופרים אין

 בעצמו קם הוא ויתר. לא ברעוז בניהולו.
 במו וקבע למועדון, ניגש הבקרים, באחד
ב פתח זה אחרי הדלת. על מזוזה ידיו

ה־ משרדי בכל מזוזות קביעת למען מאבק

 כשנתיים לפני צעירים. משוררים של לשמם
 שהיה זך, נתן המשורר כי קורצודיל טעו

 רגיש ילד היה היסודי, בבית־הספר תלמידו
 להגן לפיכך נאלץ קורצודיל, ושהוא, וחלוש

 אחר וידוי יותר. החזקים הילדים מפני עליו
 פאב־ אנטון מכונה שכלבו הפרופסור, של

 אגסון הרוסי הסופר של שמו (על לונדץ׳
 בוהמיין אני ״למעשה צ׳כוב): פאבלונניץ׳

 פנאי לי שאין רק אקדמיקאן, ולא בטבעי
 חתום מכתב לארץ הגיע השבוע • לכך.״

 רוכינשטיין, הלנה הקוסמטיקאית בידי
 במכתב נפטרה. בו ביום ידה על שנכתב

 בארץ, חברתה למנהלי מופנה שהיה זה׳
ל מתכוננת היא כי היופי אשפית סיפרה

 הורתה בצוואתה, אגב, בארץ. בקרוב בקר
 מלא. יהודי בטקס לקברה רובינשטיין הלנה
 40 של סכום היחיד לבנה הורישה כן כמו
 הרקדנית • מהונה. לשנה, דולאר אלף

מ לא שנישאה קורן, יוספה הישראלית
 קופילביץ׳, נתן הצרפתי־יהודי לתעשיין כבר

 לתחרות- הצטרפה בשוויץ, חופשה בילתה
 לתואר זכתה הקנטונים, באחו שנערכה יופי
 להסתיר כדי המלכה. של הסגניות אחת
 — בתה בשם יוספה הופיעה זהותה, את

סברינה.
★ ★ ★

ס דא׳גה טו מ ב
ש שעה חבר־כנסת של דאגתו היא מה

 האומה בשליחות המסיסו למטוס עולה הוא
 דוד מפא״י ח״כ החיכים, לאחד לחו״ל?
 מאשר אחרת דאגה אין הסתבר, כך הכהן,

 למלא מקפידה אמנם אל־על חברת אם לבדוק
 הזה. העולם על מטילה שהיא החרם את

ה־ התעופה חברת דיילות השבוע סיפרו
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ו 440 הזה העולם


