
 מדגים זהבי דניהלוח טריק
 מסתיר הוא כיצד

 יבול זאת עם ויחד הלוח, באמצעות פניו
אחר. לוח על הנכתבים המספרים את לקרוא

להם. שיש מה ״לראות״ יודע הוא לבמה,
* ★ ★ ★  הסבר האנטי־טלפאטים חבורת ^
 כיצד התופעות: שאר לכל גם מפורט /

 לוח על הנכתב את לראות גלד מצליח
 פניו את מסתיר הוא כאשר הבמה, על

 מדגים: אלון מולו? מחזיק שהוא עץ בלוח
ה על והכתוב ניקל, מצופה המיקרופון

בו. משתקף הגדול לוח
 על להצביע גלר של יכולתו את גם

ו אלון יכולים בהם בחר שהצופה קלפים
 להזיז יכולתו את גם להסביר. חבריו
הסבר. להם יש דבר לכל שעון. מחוגי

ה מומחי טוענים היא, היחידה בעייתם
 להסביר. להם נותנים שלא — מחשבים

 ״באחת איתם. להיפגש מסרב לדבריהם גלר,
 וקראתי לבמה קרבתי גלר של ההופעות

 בלוף,״ זה שהכל להוכיח יכול שאני בקול
 והזעיק היסטריה קיבל ״גלר אלון. מספר

מ אחרי רודף הזה ,האיש אנשיו: את
 הם אז צעק. מכאן.׳ אותו תוציאו ירושלים,

מהאולם. אותי או הוצ
 אני גלה לאורי לו, יעזור לא זה ״אבל
 בזאת אותו מזמינים אנו נוותר. לא וחברי

 קהל, לפני הבמה על או איתנו, להיפגש
 שנוכיח כדי בלבד, עיתונאים בנוכחות או

טלפאט. לא שהוא — טענתנו את
ההיפך״. את הוא שיוכיח ״אדרבא:

״הטי גלר: אורי השבוע כך על ניב ך•
מכ ושאר קפיצים מראות, כאילו עונים { (

 הטלפאטיה כוח בהפגנת לי מסייעים שירים
מצידי.״ מפורטת תגובה מצדיקים אינם שלי,

 הופעותי את שראו הצופים אלפי ״עשרות
ביותר.״ הטובה התשובה את מהווים

הקלפים טריק
ה את קלפים חפיסת מתון לשלוף יכולתו

 פוקד הצופה כאשר — הצופה שבחר קלף
המתאים. הקלף את לשלוף מהיכן עליו

תמרורים
ד ל ו כיאטריס מריה לנסיכה . נ

 לשעבר איטליה מלך של בתו )25( מסבויה
 בקיבוץ שנתיים לפני ששהתה אומכרטו,

 ו־ האהבים בשערוריות והתפרסמה בישראל
אר לדיפלומט ונישאה שלה ההתאבדויות

 רפאל הנסיך בשם: שנטבל בן גנטיני,
 ק׳יו■ ציזר ויטורה אומברטו לופו
 דה רינו אלברטו מריה כאני
סכוי.

ה ד ל ו  ההולי־ הקולנוע לכוכבת ♦ נ
 הבמאי־שחקן ולבעלה ויד, נטלי בודית

 ארזי בבית־החולים גרגםון, ריצ׳ארד
ראשונה. בת אנג׳לס, בלום הלבנון

ק נ ע ו  של 21ה־ השנה יום לרגל ♦ ה
 המפלגה ליושב־ראש האדומה, סין עצמאות

 טונג, צה מאו הסינית הקומוניסטית
 האומה־ של ״המפקד־ר,עליון חדש: תואר
כל־הצבא.״ ושל כולה

ה נ ו  פז, חברת של כללי למנהל * מ
 בארץ, הפועלות הדלק חברות בין הגדולה
 הכללי המנהל סגן לשעבר ביתן, ׳משה

 לארץ עלה צ׳כיה, יליד משרד־החוץ. של
 עד כפר־רופין קיבוץ חבר והיה 1939ב־
 שירת האחרונות השנים בעשר .1955ל־

יש שגריר בין־השאר ושימש במשרד־החוץ
ובגאנה. בשבדיה ראל

ג ו ח 22ד,־ ושנת 64ה־ יום־הולדתו ♦ נ

לוין

 בארץ הפריודית העיתונות בשטח לפעילותו
לוין. כרוניסלב העיתונאי של ובחו״ל

ד ב א ת  הזמרת את שגילה 'האיש ♦ ה
 אותה נשא לכוכבת, אותה הפן דלידה,
 מורים. לוסיאן — ממנה והתגרש לאשה

 תוכניות ומנהל תקליטים חברת בעל היה
 מספר אירופח הרדיו תחנת של הבידור

 איימם אגאתה לשחקנית נשוי היה אחד.
.21ה־ בת

ם י ל ה נ ן מ מ ו  של גרושתו . ר
דילון נטלי דילון, אלן הצרפתי השחקן

קלר וחירם דילון נטלי

 ססיריקון בסרט ששיחק קלר וחירם
 חופשה עתה מבלים השניים פליני. של

להי מתכוננים אינם אך האיטלקית בריביירה
 אהבה להרוס יכולים שהנישואים ״מפני נשא

נטלי. שהסבירה כפי יפה,״

ה ש ר  כי שהודיעה אחרי מריקוד, ♦ פ
הגו במאמץ לשאת עוד יכול אינה גופה

ה ואמנית הכוריאוגרפית המחול, של פני
ש גרהאס, מרתח האמריקאית מחול
לפרי עד רצופות שנים 57 במשך רקדה
.77 בגיל השבוע שתה

ר ט פ  האדריכל ,64 בגיל בחיפה, ♦ נ
 של ערים לתיכנון היועץ יעכץ, יצחק
 לשושלת נצר פולין, יליד חיפה. עיריית
 ב־ לארץ עלה המהר״ל, ממשפחת רבנים
 בכמה עבודתו שנות במשך וזכה 1934

ארכיטקטוניים. פרסים

הנהיגה

.אותההטאדסענגת-.איננה

שמי- טרנזיסטורים גם <  ״: ור
< ש׳י מיוצרים משולים קול ::

8£#61)8-10|₪2
חדשים לעולים חשדם
¥ של מהירה הספקה  .יך .
 דגמים 4 מכס. וללא במטוס

 $ 140 רמקולים 2 בעלי
 אחד רמקול בעל 1050 דגם

130 $
 הבלעדי הסוכן

4 פרץ ת״א כע״מ כינורי

)10עמ ם$7
ת שפה ד ח ו י  מ

ים נש ל
 שאין מנהג קיים דומיניקה באי

 אחר מקום בשום ודוגמה אח לו
 שפת־ יש זה באי לנשים בעולם:

 שהגברים משלהן, מיוחדת דיבור
 דוברים ואינם אותה יודעים אינם
 בינן לדבר הנשים יכולות כך בה.

 רק הנוגעים בענינים עצמן לבין
ב ימצאו לא גברים ואמנם, להן.
 נשים אבל בכך, רב עניין ודאי

 על רבה בהתלהבות ביניהן מדברות
 בגמישד כי ״מרסי״ של הגמישונים

 של בעייה אין ״מרסי״ של נים
מת הם גמישותם ברוב — התאמה
 עד 1.50 (מגובה אשה לכל אימים

 68 עד 45 וממשקל מטרים 1.75
 המסים משמחת: בשורה ועוד ק״ג).

 מחיר אבל מאד, עלו גרבי־מכנס על
 עלה לא ״מרסי״ של הגמישונים

בינתיים!
בגרם חאמינות 0*1*11

 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי
 על־מנת מראש, שבועיים כן על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע
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