
 היסוד בועידת אלון יגאל
הארצית התלמיד•□ מועצת של

 ל■ איכפת לא
 שיער ■גדל שתלמיד

אותו •חפוף -אם

 לעשות הנכונה ...והדרך
 שמפו בויטל כמובן, היא, זאת
 את מייפה שמפו ויטל נקה. של

 לסירוק קל אותו ועושה השיער
 פעילות מלא יום לאחר גם ולסידור.

 ומסודר. נקי השיער יראה
 הראש את לנקות מיטיב שמפו ויטל

 חפיפה למעשה הקשקשים. את ומעלים
 בעיות את פותרת שמפו בויטל

 ותבחין במראה התבונן ההופעה.
 הראשונה. החפיפה לאחר כבר בהבדל

נסה.
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תמרורים
ג ג  את המשפחה, בחוג אתמול, ♦ ח

 (ברוצלבסקי), רלכ3 חיים יום־הולדתו
 לפני שנולד צה״ל, של השמיני הרמטכ״ל

 החיבה שם כידון, ביוגוסלביה. שנה 46
 המדינה, תקופת מראשית ידידיו בפי שלו

הממ על־ידי אחדים שבועות לפני אושר
נוספת. כהונה לשנת כרמטכ״ל שלה

ו א ש י אזרחי, בטכס בהוליווד, ♦ נ
בסרט פונדה פיטר של שותפו שהיה מי

 ),34( הופר דנים גורלו, במיקבות אדם
ב חברה־לשעבר פיליפם, מישל והזמרת

 לזמר נשואה היתה והאבות, האמהות להקת
התגר הופר, עם רומן ניהלה פיליפס, ג׳ין
השבוע. ונישאה מבעלה שה

ו א ש י  שהתפרסם הגרמני השחקן ♦ נ
 וקארין פרוכה, גרט גולזפינגר, בסרט

 הרביעית אשתו של ידידתה שהיתר. קודרר
השנה. בתחילת שניפטרה פרובה, של

 ישעיהו הפרופסור לגימלאות * ש ר פ
אור לכימיה מהמעבדה ),67( לייבוביץ

באוני- לביוכימיה והחוג וביולוגיה גנית

לייבוכיץ

 כימיה למד ריגה, יליד העברית. ברסיטה
 בה ברלין של באוניברסיטה ופילוסופיה

 .1924ב״ לפילוסופיה דוקטור תואר קיבל
 באקדמיה בביוכימיה השתלם 28—26 בשנים

 החל ואחר בברלין, וילהלם הקיסר שם על
 בקלן. לפיטיולוגיה במכון הרפואה בלימודי

 1934ב־ קיבל לרפואה דוקטור התואר את
 לארץ עלה 1935ב־ באזל. באוניברסיטת

 בין העברית. האוניברסיטה לסגל והצטרף
 הראשי העורך הוא לייבוביץ עיסוקיו, שאר

העברית. האינציקלופדיה של

ג ג  חבר ,52ה־ יום־הולדתו את ♦ ח
 עזריה, אלץ. עזריה למרחב, מערכת

 ארץ־ישראל, לנוף המובהקים המומחים אחד
 פני אל וגיא, הר פרחי את היתר בין כתב
 בשנים עבר ציפורים, של ואלף־בית סיני

ל נחשב פוליטית, לכתיבה גם האחרונות
המערך. של האידיאולוגים אחד

ג ג הפסנ ׳28ה־ יום־הולדתו את . ח
 בבואנוס־ שנולד בארנבוים, דניאל תרן

ה הקאריירה במהלך זכה ארגנטינה, איירס,
 ובמדליית פאדארבסקי בפרס שלו תלולה

בטהובן.

. ר ט פ  היהודי ,75 בגיל בתל־אביב, נ
 במשטרת תביעות כקצין ששימש הראשון
 שפרש שרמייסטר, ■משה — המנדט

חש־ חברת את וייסד מהמשטרה 1935ב־

סטודיי
וג׳אז למחול

ת כ ר ד ה ב
לוי שמעון

 באוגוסט. 1מ־ החל קיץ קורסי
והרשמה* פרטים

247480 טלפון

יעוץ
היד כף לפי
 התקשר נא ראיון לקביעת

 ,17—18 ; 10—12 השעות בין
726216 בטלפון

מידה.

סוניה סלון
1 הערב! כשעדת מקצוע למדי
 1ב־ נשים לספרות ערב ספר בית
 ורק| ורך ביותר החדישות שיטות

הספ בהדרכת ״וולה״, מוצרי עם
 בסיום גלדים. המפורסמת רית

תעודה.
מובטחת. עבודה

,10 היינה היינריך ככר
חיפה. ,81301 טלפון:

ר ט פ ה ,71 בגיל בירושלים. ♦ נ
 חו- ביקור בית־החולים של הרפואי מנהל
ב ששימש ולשטין, חרמן ד״ר ליס,

 חולים ביקור של הרפואי המנהל תפקיד
 מגרמניה לארץ ושעלה שנה 30 במשך

.1933ב־

 מנהל ,47 בגיל מהתקף־לב׳ ♦ ר ט 0 ג
 מפעלי-דפוס במדינה, הגדול הדפוס בית

 של בנו ברש, יצחק פלאי-פי.אי.סי.,
 שרה, את לאשר, שנשא ברש, אשר הסופר

 הוצאת מייסדי פלאי, וברכה מאיר של בתם
 בראש שנים משך ושעמד מסדה, הספרים

ה גם כלולה פירסומיה שבין ההוצאה,
העברית. אנציקלופדיה


