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לחלוטין שערות הרחקת
 !להורת בלי באחריוו־! בדיאטרמיה
 הפטלית) טופי(פיסה ובאופן

מהרגלים לשעה שערות 1400
י ה י נ ד ד י ,

.1• מס׳ הסנדלר יוחנן תל־אביב,
 31 מיכאל רחוב ה, ם י ח

הפפרות להרחקת ההדרף נסדפי רפתטפי

ו י ד ר
 ליפשטיין ש.

ב י נ א ־ ל  ת
 בקומת 47 בן־יהודה

 ונידח • תיקונים
•לוד ח • קנית

לרקוד? ללמוד
אצל רק

הנס־גוס
מיוחדים, שעורים

ובקבוצות פרטיים
 64 בן־יהודה רח׳ תל־אביב,

 כתל־אכיב קולנוע
 )2( פורסייט לבית ההגדה — אסתר

 )2( פאביולה — מגדלור
 אחד יום :הסרט לקראת — אופיר
)4( זוהר ענני — אוריון

נום
א.

— □ ר* ת נ ס ס
ת פופירפלות ו ע ו ד מום י
י ו ק ת ם נ

9 רש״י רס׳ תיא וססרמן, א.

ז ן \1^
5195 ם?׳ 4 אידלסון רה׳ ת״א,

 מיקרוסד לסדורי המעבדה
 ישראל״ -קול של ספק נים,

תקוני-רדיו

0 ־ ש 1 דו
וובן !נירי□ מחוות.

 שפרינצאק, 5ידסן הכנסת, יושב־ראש ם■
 יגאל של האחרון מחזהו את לידיו נטל

 יש ״אם — מוסנזון העב״) (״בערבות
 טוביאנסקי, מאיר פרשת את הממחיז צדק״,

 מבן, לאחר ונמצא, בגידה בעוון שהומת
 ממנו התלהב ;ספרים) ;ראה מפשע חף

 הם ״הבימה״. אנשי לפני עליו והמליץ
 זה, מחזה במקום החליטו, אך — סירבו
 סנש״, ״חנה מוסנזון: של אחר מחזה להציג
שנים. מחמש למעלה עליו עבד אשר

 חנה ״ההגנה* נערת בחיי הדן המחזה,
 באירופה שצנחה סנש, הגפרור״) (״אשרי
 בה׳ יוצג להורג, והוצאה נתפשה הנאצית,

העצמאות. יום באייר,
 פרשת ונסתיימה הלכה שעה אותה י■

 שזר, בוקר״) (״כוכבי זלמן של מינויו
 והחינוך התרבות שר שהיה ״דבר״ עורך

 ישראל לציר הראשונה, ישראל בממשלת
במוסקבה.

 בכנסת הכריז בן־גוריון שדוד אחר
 ליהדות חיוני ״לתפקיד שייתמנה שזר על

 לסרב המועצות ברית החליטה העולם״,
בבירתה. לציר ציוני תעמלן של למינויו

 שמואל ד״ר נקבע חדש כמועמד
 מחלקת מנהל שהיה מי (פרידמן), אלישיב

 עתה והמשמש החוץ, במשרד אירופה מזרח
ובבודפסט• בפראג ישראל ציר
 בלא (״ציר משה ד״ר של חלקו ■י

 של בבלגראד ישראל ציד ישי, תואר״)
 והוטס חלה השבוע עליו. שפר לא טיטו,

ניתיח. לשם לפאריס
 ניו־ ספרים לחנות לקוח נכנם כאשר ■

 המפורסם ספרו של טפסים 17 ודרש יורקית
והש ידידים לרכוש ״כיצד קרנגי: דייל של

הלקוח. של לשמו הזבן שאל פעה?״
 תשובתו היתר, מאליק״, ,,יעקוב

 שקם באו״ם, המועצות ברית נציג של
לב. התקפת מחוליו: יום באותו

וחדכ □רסיס נסיעות.
 הקולנוע, שחקן סינטרה, פראנק י■

 שכבש הפנים, ועצוב הגוף צנום הזמר
 והמוכר אמריקה בנות לב את בשירתו
 שירתו של תקליטים אלף מאות כשמונה

הופעות. לשורת ארצה, לבוא עומד לשנה,
 אצילים פנים קומה, בעל ידוע, משורר *

 על רכב לא שמעולם (הגם מגפיים ולובש
 לארי אל שעבר, בשבוע ניגש, סוס)

 אחר ב״כסית״, המפוחית, מען אדלר,
 ההצלחה. על וברכו ידו את לחץ חצות,

 גדול, אמן ״אתה אמר: טהור רוסי במבטא
 השמונצסים את לנגן הפסיק אך לארי,

 באך, — תנגן ולנו וכדומה ג׳ז האמריקאים,
צ׳יקובסקי״. בטהובן,

 את מעמד,,לתרגם באותו מישהו, ביקש
 בכל התער המשורר אך לאנגלית, הדברים
 שטויות עברית, להבין חייב הוא תוקף:״
 סטאלין את רוזבלט הבין וכיצד כאלה,

 מנגן כלפי בשאלה דבריו, את סיים שלנו?״
 האלה, השמות שני לשמע שנבהל המפוחית,

 הדברים... פשר את להבין מבלי
 מימון, ליב יהודה הרב הדתות, שר 0

דוק לתואר זכה הברית בארצות המסייר
המכ קולג״׳, ״ישיבה :המעניק כבוד. טור
 חקר הזכות: בארה״ב. הדתית היהודית ללה

 למעלה מימון הרב חיבר בו התלמוד,
 מחקרים. מאות משלוש

 הסובייט נשיאות העניקה יום באותו ■1
 ארג* (״הסער״) איליה לסופר העליון
 האדום ״הרגל ההצטיינות אות את בורג

 בעד הששים, הולדתו ליום העבודה״, של
הספרות.״ בשטח הכלל מן יוצאים ״הישגים

נהרו, ג׳אורהלאל סרי כאשר ■■
 הודו, של מתווך־השלום ממשלתה, ראש
 אשת הטילה בפאריס, התעופה לשדה הגיע

 תפוזיים, פרחים זר בפאריס הודו שגריר
 הודו, של הלאומיים בצבעיה וירוקים לבנים

 פלאכן, רנה עמדו מכן, לאחר צווארו. על
 שומאן, ורוברט צרפת, ממשלת ראש
למ כשרצו לחייו. לשתות שלה, החוץ שר
 סרב. שמפאניה, נהרו של גביעו את לא

חלב. — לחייו ושתו הצטרפו פניו מקבלי

ומשאל גבודים שחקנים.
 כרגמאן (״סטרומבולי״) אינגריד <■

 של חדשים עשר שמונה אחר עסוקה. היתד.
 האיטלקי, בנה את ילדה בהם — אבטלה

 להוצאה באיטלקית, קולה, את הקליטה
 שהופק ״סטרומבולי״, סרטה של האיטלקית

 רוסליני. רוכרטו בעלה, על-ידי
סאביהה מייג׳ור אחרת, אשד, ■■

 מייסד של המאומצת בתו ,36ה־ בת גוקן,
 אתא■ קאמל — התורכית הרפובליקה

 ביקשה :היא אף עסוקה היתד. תורק,
הגנ ממפקדת וותק, בעלת בטייסת רשות,

 קוריאה במלחמת להשתתף מק־ארתור, רל
קרב. במטוס כטייסת

 בית אל הזה העולם סופר כשבא ■■
 אבו יוסוף שיך את לבקר הדסה, החולים

ט  לאות בעצמו שירה כדור, פצוע השוכב גד
 מעבר אל חבריו ארבע גרוש על מחאה

בש איטפדלו, בקור, ״בשביל אמר: לגבול,
 שיתו עד אפשר, אי והצהרה, צלום ביל
 בהה־ כך, אחר רשות״. (פרידמן־יליס נתן

בירד ״הדסד,״ החולים בבית מפצעו לחמו

זמר סינטרה. פרנק
ת לב כובש בנו

 כמחאה הכנסת, בפתח להתאבד איים שלים,
 ארבעת את גרשו אשר ישראל, שלטונות עד

 הסכמת את לדבריו, שקיבלו, אחר מלוויו,
לישראל. ללוותו ישראל שלטונות

 על־ אמריקאים אלפי כמה נשאו כאשר ■■
 הקהל דעת לחקר האמריקאי המכון ידי

 כיום מעריץ שהנך האדם, הוא ״מי (גאלופ)
 במקום הבאות: התשובות נתקבלו ביותר?״
 אייזג• (״אייק״) דוויט הגנרל הראשון
 האמנה ארצות צבאות מצביא הואר,

 דוגלאס הגנרל :אחריו : האטלנטית
 בקוריאה: כחותהאו״ם מפקד מק־ארתור,

 ארה״ב נשיא טרדמן, ס. הארי השלישי:
 פור (״וי ווינסטון הרביעי: ובמקום

 בימי בריטניה מנהיג צ׳רצ׳יל, ״ויקטורי״)
האי תנועת נשיא עתה המשמש המלחמה,

האירופית. חוד

שעי□3ו כוכבי□ אציל•□.
 החדש העבודה שר בואן, אניורין ■1

 מפלגת של השמאל וראש בריטניה של
האצו על ושנוא נמרץ שמנמן. העבודה,

 חגיגית לסעודה ידיד קצין ע״י הוזמן לה,
 הנוכחים הלורדים השמרנים. ומועדון של

 בצאת הגיב־: מהם אחד רק בתדהמה, קפאו
 פוקס־ ג׳והן בו בעם המועדון, מן בואן

 מכנסיו. של האחורי בחלק סטרינג׳וייס,
והס התאפק אך רגליו, על התנדנד בואן
 הבר התפטר היום, למחרת בשקט. תלק
המועדון. מן האציל עט
 לשערוריה הוא אף גרם אחר אציל ■י

 9ה- הבן מלנסבורי, הרוזן חברתית:
בב ביותר העתיקות המשפחות אחת של

 הסקס־ הכוכב לכבוד נשף ערך ריטניה,
 את ״שמעתי דדדקארלו: איכון אפילי
 באמבט״, שישבתי בשעה ברדיו, קולה

בעיני״. חן מצא ״והקול הסביר
 לפרסומת שזבה אציל פחות אדם ■■

 (הבלתי־ משחקי־המזל מלך כהן, מיקי
 של החקירה ועדת בארצות־הברית. חוקיים)
בה מעורב כהן ש״מיקי הודיעה, הסינאט

 בתמונת מרכזי אדם אינו אך ענינים, מון
 מה ״זה :כהן צהל הלאומית״. הפשעים
״לי האמין לא ואיש הזמן, כל שצעקתי ! 

 קיבל מארקס שגררטו בשעה בר, ■1
נהנ : שחלפה בשנה הטלביזיה פרם את
 ממזל קולברט קלוד כוכב־הקולנוע תה

 אחת את קנתה קוסמטיקה חברת :אחר
 מודעה. לצרכי שציירה, מתמונות־השמן

 במוחי עלה לצייר הרעיון :קלודט הודתה
 (הבול־ וינסטץ של ספרו את כשקראתי

 פנאי לו יש אם :חשבתי צ׳רצ׳יל. דוג)
לי״. גם יש לצייר,
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