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ה למברטה, לך כשיש ת  יכול א

 בעיניים העולם על להסתכל
ת: חרו  יפהפה רכב לרשותך א
מן, מהי  ומצויד במשקלו קל ו
 על היציבות דיסק. במעצורי

ת, הכביש  המנוע כי פנטסטי
ז כ ר מ . ב ע ו נ  שום אין הקט

 בשיא אפילו הצידה ״משיכות״
מי הגלגל המהירות. קד  בתוך ה

 אף עולה לא זה וכל כפול. מזלג
 מסתם יותר אחת פרוטה

 ובתשלומים אחריות קטנוע!
נוחים!

* לישראל בלעדיים סוכנים
 תל״אביב. ע״מ.1 מכוניות הפצת ש י ר פ ק

 • 623441־2 טל. ,19 פ״ת דרך הדר, בית
 .537059 טל. ,98 העצמאות רחוב : חיפה

:ראשיים מפיצים
 בע״מ, להשקעות חברה ״ס.ג.״ :תל-אביב

 בן- ש. : חיפה # 31755 טל. ,10 השרון רח׳
 63981 טל. ,6 ביאליק רח׳ הדר־הכרמל, דב,
 מרכזמסחרי, מוסך״סילון״, ירושלים: <•

 • 23202 ,26940 טל. ,15 שמע אליהו רח׳
 טל. ,48 ז׳בוטינסקי רח׳ רון, צבי :רמונ-גן
 רח׳ בע״מ, סלע הראל : עפולה • 727341
 ששון, : נהריה • .22195 טל. ,52 יהושע

.920169 טל. ,22 המיסדים רח׳

תמרורים
ג ו ח  פט של 58ד,־ הולדתה יום ♦ נ
במסי ארצות־הברית, נשיא רעיית ניכסץ,

 שסירבה אחרי המשפחה בחוג צנועה בה
בנד בבית־הלבן רשמית קבלת־פנים לערוך

ניבסון פט

 הולדתה ליום אלה. מעין במאורעות קובל
 ריצ׳ארד מבעלה, במתנה פט קיבלה

 סמל ועליה קטנה זהב טבעת ניכסץ,
 לקצר עומדת היא כי והודיעה ארה״ב נשיא

״מ.0 2ב־ שמלותיה את

ד ר ו ב ה ל צ ה גופי, כן . מ
 ב־ עצמו את לצלוב שניסה מצרפת, פאקיר

 בידיו שתקע אחרי בירושלים גן־העצמאות
 עם הזדהוט של כאקט מסמרים, וברגליו

ברית־המועצות. יהדות

ו ש ר ג ת התז ומנהל החצוצרן ♦ ה
 כויד, וג׳ון )54( ג׳יימס הארי מורת
 שלוש לפני שנישאו אחרי השלישית, אשתו
 בלאט־ אי־התאמה, של מסיבות שנים,

ואגאס.

ו א ש י  אדמם, ג׳יימס הדת כהן . נ
 רוזבלט, הנשיא של הכומר שהיה מי ,106

 השנייה, בפעם היא הולדר, וכרברה
הרביעית. בפעם הוא

. ר ט פ ),61( אדאמוב, ארתור נ
 רוסיה, יליד האוואנגארד, מחזאי מגדולי

 של השמאלית בגדה הידועות מהדמויות
 יונסקן יוג׳ין בקט, סמואל של ידידם פאריס,

סארטר. פול וז׳אן

♦ ר ט פ  בגיל נורבגיה, בירת באוסלו, נ
סקנדי סופרי מגדולי ופאס, טרז׳י ,72

ש רבי־מכר, רומנים 25 של מחברם נביה,
הקרח. ארמון הוא בהם המפורסם

ולדוגמניות חשוב
 רקדן להיות צורך אין

ג׳ז לרקוד כדי מקצועי
 לדי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף

וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
ספו חודשים תוך לך יקנה לונדון,

כושר־חנועה־ומיקצב. רים
 וקורסי־ערב קורסי-בוקר

קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(
: ם י ט ר —8.00( 24 74 80 סל. פ

בערב). 20.00—17.00 לפנח״צ; 10.00

מכון
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת
 הפנוזה ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותסביכים

 ,44 ג׳ורג׳ המלך ת״א,
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

מזכירה,
!ללילה נשארת

ביממה שעות 24 לטלפון ועונה
האוטומטית. המזכירה כמוכן

מספקים: אנו וכן
האזנה מכשירי *
טלפון מגבירי *
 מיקרופונים התקנת *

והקלטות
 ,18 שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו

.244118 טלפון תל־אביב,

ה ר ט פ ה בפאריס, מהתקף־לב ♦ נ
 אלמנתו ),74( יוסופוף אירינה נסיכה

 רוצחו שהיה מי יוסופוף, פליכס הנסיך של
 ני־ הצאר ובן־דודו׳׳של רספוטין הכומר של

 בסכום שנה 36 לפני שזכתה השני, קולאי
 שהגישה דיבה בתביעת דולר אלף 125 של

 מטרו־גולדוויך הסרטים חברת נגד בבריטניה
 והקיסרית, רספוטין הסרט בעיקבות מאייר,

רספוטין. על־ידי נאנסת היא כיצד הוצג בו

ה ר ט פ  ,87 בגיל בוואשינגטון, ♦ נ
 הסופר־ אירגון מראשי אחת גוד, אדית

 מסע־הצלב את 1913ב־ שפתחה ג׳יסטיות,
והקימה בארצות־הברית, האשד, זכויות למען

הלאומית. הנשים מפלגת את

ח צ ר  המשטרה ראש בגוואטמלה, . נ
 ברנאבה חוזה שם, לשעבר החשאית

 יחידת בידי ונהרג נורה ברנאבה ליזארס.
 הרחובות באחד במכוניתו בנסעו מהפכנים,
 אירגוני גוואטמלה. העיר של הראשיים

 היה 65ה־ בן בתאבה כי טענו הגרילה
 עמדו שנות 14ב־ רבים אנשים למות אחראי
בו, התנקמו לכן החשאית, המשטרה בראש

הזח הווולו־ז21


