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מחול
 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף

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

 בושר־תנועה־ומיקצב. רים
 וקורסי־ערב קורסי־בוקר

קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(
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תתחתן! אל
 הטכס את להקליט מבלי

תקליט. או סרט גבי על
 מצוות, בר טכסים, של הקלטות

בסטודיו. או בחוץ
:מספקים אנו וכן
אוטומ לתשובה מכשירים *

X^7—11. טית 0
ל והאזנה הגברה מכשירי *

טלפון.
מיקרופונים. התקנת *

 שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו
.244118 טל׳ ת״א, ,18

 לעצמן הקנה
אישיות

 שנים שלוש עם
אחריות!

קנה
ט בראון  סיקסטנ
 המשוכללת! הגילוח מכונת
כעולם !'כיותר

י ו נ י ת • נ ו ת — כ

 גתופקש כתובתו תת לשמת ממבקש מנוי

ת על טרתש, שבועיים על־כך למודיע  מנ

תחדש למען מעתו! במשלוח עיכוב למבוע

■

תמרורים
ד ל ו הישר הקולנוע לשחקנית ♦ נ

 בהוליווד, מספר שנים מזה המתגוררת אלית
 ילדה גור, עליזה

 מיכאל. הראשון:
 לד״ר נשואה עליזה

מנה שולמן, סיי
 בית־חולים של לו

אנג׳לם. בלוט גדול

ה כ באנג ♦ ז
 לורד בתואר ליה,
עמ חייו, ימי לכל

שינוול נואל
 שהנחית האיש ),85(

ר חבר כשהיה פעם, גו
ה בית־הנבחרים

 בבית אחר לחבר אגרוף מהלומת בריטי,
מוע את להציג לא ושהחליט הניבחרים

ב שייערכו בבחירות נוספת, פעם מדותו
 כשר שכיהן שינוויל, ביוני. 18ב־ אנגליה
 ,1950־51 בשנים הלייבור בממשלת ההגנה

 שידע וכאיש שנונה לשון כבעל ידוע היה
תא לא זו כאשר אפילו דעתו על לעמוד

מיפלגתו. עמדת את מה

ג ו ח  יום־ שער־העמקים, בקיבוץ . נ
 חיבוריו אשר המזרחן של 60ה־ הולדתו
 מיסמך מהווים הערבי העולם על וכתביו
 — הערבי העולם לענייני הנוגע בכל ומקור

 שם, יסד בסראביה, יליד כהן. אהרון
השואף, הציוני הנוער אגודת את ,15 בגיל

כהן אהרון

 הראשון הקיבוץ ממקימי .1929ב־ לארץ עלה
 שביתה אירגן חדרה, ליד הצעיר השומר של

 ב־ נידון בבנימינה, גדולה יהודית־ערבית
ריגול, באשמת ישראלי בבית־משפט 1957

 החוק שונה שבעיקבותיו סנסציוני במישפט
 שער־ קיבוץ חבר כיום כהן. נישפט לפיו

העמקים.

ז פ ש ו החולים בבית במוסקבה, ♦ א
 עו־ בהתפקעות שלקה לאחר הקרמלין, של

שהיה מי רק־דם,
ברית־ ראש־ממשלת

ב והודח המועצות
ני" — 1964 שנת

חרוש־ קיטה
.76ה־ בן צ׳וכ
שהמחלה למרות

כ מוגדרת אינה
 ובדרך־כלל חמורה,

בגל מאשפזים אין
בבית־חולים, לה

ל הקרמלין החליט
לש לשליטו העניק

 מכסימום את עבר
 הרופאיים האמצעים

 רק המיועד החולים בבית אותו ואישפז
ביותר״. החשובים ל״אישים

חרושצ׳וב
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ה ת כ ו הקול שחקנית ישבנה, על ♦ ה
ב לביתה שחורה אקכרג, אניטה נוע

 בילוי לאחר שיכורה, השבוע, מלילות אחד
 הרגיז הדבר רומא. של הלילה במועדוני

 אותה היכה והוא נוטר, ואן ריק בעלה את
 שסטר^, הכחיש הבעל פניה. על לדבריה —
 ביר? על אותה ״השכבתי וטען: לה

 ה! לכך: המיועד במקום לה הרבצתי
 ׳ ך>י• שנראה ביותר האדום הישבן את לה

שנים.״ מזה


