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 :חדשים קורסים ונפתחים חדשה למודים שנת מתחילה באוקטובר 4 ה׳, ביום

;שבוע) א 2( בערב 10—9 משעה ה׳ ג׳, ביום — למתחילים א)
;שבוע) א 2( בערב 10—9 משעה ה׳ ג׳, ביום למתחילים א)
בשבוע); א 5(בערב 5.30 — 4.30 משעה אינטנסיבי הורם למתחילים ב)
ספר כתי של ח׳ ז׳, ו׳, ה׳, כתות לתלמידי מיוחדים קורסים ג)

אחה״צ. 4.30 — 3.30 בשעות עממיים,
מוגבל. קורס בבל המב־תתפים מספר

 בערב, 8 — 4מ־ בצהרים, 12 — 9מ־ :והרשמה פרטים
הדרגות). (כל ואנגלית לעברית הקיימים לקורסים גם

השתמנות להסרת טיבול
 המיותר משקלכם את הורידו

 על־ידי בריאותכם את ותשפרו
ביותר החדישה בשיטה אלקטרו־מסז׳

 מהפנים שערות הרחקת
מהרגלים גם וכמיוחד

ן ? כ ה מ מ ר ד
תל־אביב ,12 אליוט ג׳ורג׳ רה׳

הזה העולם
י ו חו״ל מנ

 לכנף, הגש החדשה, לשנה בשי
 מנוי כחו״ל קרובך־ או חברן■

 יו■ העתון הזה. ם עול ה על
 אליו יגיע שבוע, בל אליו טס

 לגליון מעטות. *טעות כעבור
 תעד המערבת תצרף הראשון
 את לו מגיש מי שתציין דת־שי

המתנה.

 כולל שנתי, חצי מנוי
: בדאר־האויר המשלוח הוצאות

ל״י 6,250 :לאמריקה
ל״י 6,000 :לאפריקה
ל״י 6,250 :לאירופה

 בדואר משלוח דמי כולל שנתי, חצי מנוי
ל״י. 6,400 הארצות: לכל רגיל,

לנוער המפואר האמנות ספר
עם

ר ב ס  ה
ף י ק מ

מחיר
סרזסה 850

סניפי וכל ספרים מוכרי אצל להשיג
כע״ם לפרםומים חברה פלס,
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רוחני מסתוריו מיני, ■ופי

 שרת, מיטה החוץ שר של נסיעתו למרות
 במבע השני השלב לפתיחת הברית, לארצות

 הסתפקו לא העצמאות, למלווה הכספים גיוס
 : נוסף כה גייסו השבוע בכן. הפרסומת אנשי
 דו׳ ג׳. אדוורד היהודי הקולנוע שחקן

 ראש ערב טלביזיה, בשידור שיופיע כינסון,
אג רכישת את יתבע תימני, כעולה השנה,

המלווה. רות
 מתאים הסבר מצא אמריקאי רדיו פרשן
חאן. מעלי היוורט ריטה לדרישת

 מיליון לשלושה תביעתה את הפרשן הסביר
 את רוצה ״ריטה :יאסמין בתה עבור דולר

 יאסמין, עבור בעולם ביותר הטובים הדברים
עשירה.״ אמא כולל
אר בשבעים ורוח מדינה ציבור, אנשי אל
 קלפי, על כתובה ברכה אגרת שחתמו צות,
 הסרטים מפיק של השבעים הולדתו ליום

 אר־ שגריר השבוע הצטרף דהימיל ססיל
 דייויס, כ. מונט בישראל, צות־הברית

המברכים. רשימת את בכך שסגר
 ז׳אנוק, דא-יל אחר, הוליבודי מפיק
 כמלך הכתירוהו שעיתונאים כך על הצטער

כאי הסיפור את הכחיש באירופה, המשחקים
 המצרי, רוק פא עם במשחק כסף הרוויח לו

 בהשוואה בזעיר־אנפין משחק הוא כי הסביר
 את החל ערב אותו אך אחרים. לאנשים
כח נערמים שולחנו כשעל בקאסינו משחקו

לירות. אלפים משת
 החרמת על העיתונות אנשי תלונות בגבור

 שסיים פאריק, את שצילמו הצלמים סרטי
 על להגן נאלץ שלו, הדבש ירח את השבוע
 ״מה :הדעת את מניחה בתשובה יצא עצמו,

 סרט מכם לוקח אני הרי• ? להתאונן לכם יש
חדש.״ סרט במקומו ונותן משומש
 משמיעים החלו בהוליבוד התעמולה תופי
 הקרובה, הופעתה לקראת ראשונים קולות

 גרטה של שנים, שמונה מזה הראשונה
 לעיתונות, הידיעה התריעה הבד. על גרפו

 השחקנית של ״פניה :גרבו כני את בתארה
רוחני.״ במסתורין מעורב מיני יופי מביעים

 הדי חפצי של הפומבית המכירה בהסתיים
 מקום נתגלה )7:7 הזה (העולם לאמאר

קפה. קנקן זרבובית : תכשיטיה של מחבוא
 להם״ בלונדון השוהה טיילור, אליזכט

לי במועדוני לסייר הרבתה אייבנהו רטת
 הגבוהה, החברה בנשפיות חלק לקחת לה,

 (במת מיכאל על־ידי לרוב, מלווה, כשהיא
 רקרה הנשפיות באחת וילדינג. האימים)

 .,הוא : הכריזה אדינבורג, דוכס פילי־פ, עם
אלוהי.״ רקדן

 אדה כי החליט אמריקאיות ספרות כינוס
 עשר,". משתים אחת היא השער חומת גרדכר

 הסביר בעולם, היפה השיער בעלות הנשים
תכו לעתים שערותיה שטיפת : הסיבה את

פות.
 בסרטי עוסק החל צ׳פלין צ׳רלי היהודי
 סרטים תריסר : הראשונה עבודתו טלביזיה.

 המתארים אחד) כל שעה חצי (שיארכו קצרים
שו חיי את הנוצרי. י

להק ישראלית תקליטים חברת של הצעתה
 נתבטלה. פ*לד ליא* משירי שמונה ליט

 כחמש מדי, גבוה מחיר תבע הזמר : הנימוק
לתקליט. לירות מאות

מיארנפט ל  המינג־ הפעמונים?) צלצלו (
״בראשית :העפרון ערך את הסביר ויי

כתי במכונת השתמשתי הספרותית עבודתי
 הישר לכתוב יכולתי שלא והצטערתי בה

בעפ משתמש אני כיום הדפום. מכונת לתוך
בו.״ מזלזלים מתחילים רק רון.

 נוספים זכרונות ספרי נתפרסמו בינתיים
המ עבודתו על סיפרו שאו, כרנרד על

 הראשונות. כתיבתו שנות תשע משך אומצת
 ליום, עמודים חמשה לכתוב התרגל הוא
 היה. שלא ובין מתאים רוח במצב שהיה בין
 באמצע היה עמודים חמשה מקץ אם אך

 את דחה בכך, התחשב לא משפט, כתיבת
הבאים. העמודים לחמשת למחרת, ההמשך

דוקו־נ■ ת״ל טעון. אקדח
או הופיע ארגנטינה, בירת בבוינוס־איירם,

 פאוזי :האורח פירון. חואן לנשיא, רח
בעו לסיור הלבנון את שיצא אד*לןאוקג'י

העי דפי מעל בהם שזכה כבוד תוארי לם.
ה לוחם אגדית, דמות : הארגנטינית תונות

לילה. להתקפות מומחה איסלאם,
 צ׳ר■ וינסטץ ספרי המשך בד,תפרסם

 השנייה, העולם מלחמת מסוכמת בהם צ׳יל,
 החוץ שר כאשר : משעשע מאורע נתגלה

 ויא' הממשלה) ראש סגן : (עתה הסובייטי
 צ׳רצ׳יל כאורח שהה מולוטוב דיסלאב

אק בטחון, ליתר כרו, תחת הטמין באנגליה,
ברי משרתים מידי קיבלו שכחו, טעון, דח

למחרת. שגילוהו מגחכים טיים
 שהיה ניו־יורק מושל דיואי, חומאם

 ארצות־ לנשיא הרפובליקאים מועמד פעמיים
המזרח בארצות מסיור חזר (ונכשל) הברית

 פגש השאר בין חוויותיו. על סיפר הרחוק,
 הודו־סיני באיכר הפרות, חוות בעל דיואי,

 שאל ?״ רב חלבן ״האם קטן. פרות עדר בעל
נות אינן ״הן האיכר, הסביר ״לא,״ המושל.

 ״לשם דיואי, תמה כן,״ ״אם כלל.״ חלב נות
 ס־כם פשוט,״ ״זה ?״ בהן מחזיק אתה מה

 עבור מצויין הוא הזבל. ״בגלל ההודו־סיני,
הפרי.״ עצי

 רמטכ״ל שהיה מי מרשל, ג׳ורג׳ כאשר
הא הבטחון שר ממשרת התפטר החוץ, ושר

 : החביבים לעיסוקיו לשוב יכול היה מריקאי,
 אשתו עם וטיולים קולנוע רכיבה, שייט,

 מלווה ספרים, קריאת שעות שלוש (בתוספת
לילה). מדי ריקודים, מוסיקת

מפק בכינוס אייזגהואר דוויט בשהות
 חזר קנדה, באוטבה, האטלנטית האמנה די

 ולעצמו לאשתו הכין עליו, החביב למנהגו
מצ הוא שבהכנתם ממאכלים צהרים ארוחת

האומ את ירקות. ומרק תפוחים סלט : טיין
 פעמים בה כשד,תאמן אמא, בבית רכש נות

 חסרי אייזנהואר בני מששת אחד ככל רבות
האחיות.

 מק־ארתור דוגלס פולמוס השתתק עם
מל בימי לפיקוד חבריו חזרו בארצות־הברית

כגנ :בשבחו סיפרו הראשונה, העולם חמת
 פעם הורעל ארצות־הברית בצבא הצעיר רל

 זכה פעמיים, נפצע מרעילים, באדים אחת
מיו לב ״אומץ עבור הצטיינות אותות 13ב־
 פעמים שבע לשבח הוזכר אש״, תחת חד

 אנשיו עם בצאתו : נוספת מעלה נוספות.
רובה, הגנרל נשא לא האויב בעורף לסיור

שגריר דייוים, מונט
הרשימה את סגר

רכיבה. בשוט הסתפק הוא אקדח. או סיף
הח השירותים איגוד של העולמי בכינוס

תד דוד ייצג הבא בחודש שייערך שאיים
 הרפתקאות עשיר עבר בעל ,54ה־ בן הר,
 בעל הגנה, מפקד משטרה, (קצין מעשים ורב

 אנציקלופדיית עורך פרטי, חקירות משרד
 מקים ישראל. את ובוניו) היישוב חלוצי

שבפלורידה, מיאמי הקייט עיר :הכינוס
 הדקלים, בעל קובה והאי הברית, ארצות דרום
הסיגארים. ומייצר ספרדית דובר

 בן לפידדת, טוביה בפריס, יהודי חייט
חלי לתפור החליט מצטיין, מלאכה ובעל 25

 הארי ארצות־הברית, לנשיא מתנה פה,
 לצרפת. מרשל סיוע על כתודה טרומן,

 החליפה את ימדוד לוושינגטון, יצא החודש
 על־ידי לו שסופקו למידות בהתאם שהכינה

בצרפת. ארצות־הברית שגרירות
ב הנערכת הפיוס בועידת הערבים נציגי

יש ציר של נספחו את לראות תמהו פרים
 לתמר,ונם: ההסבר פייטר. מורים ראל,

 שנים לפני עד היה נג׳אר, אמיל הנספח,
 מצרים. מלך פאדוק, של יועצו מספר

 ששון, אליהו של נספחו ארזי, טוביה
 ,רה עכדול את היכר, באנקרה, ישראל ציר
 הערבית, הליגה מזכיר באשא, ;*זאב מן

 אלפים תרם שעזאם אחר הפרסומת. במלחמת
 עש־ ארזי גייס קושטא, מסגדי לבדק לירות

יש יצוא חברות מעשר לירות אלפים חת
 התורכיים הפליטים לעזרת תרמן ראליות,

• מבולגריה.
עפרו המזכירות, בשם הכנסת, סדרן בחלק

 נתקבל השנייה, הכנסת לח״כי חדשים נות
 אסתר : חייכה שלא אחת תודה. של בחיוך

 העפרונות חירות. חכ״ית רזיאל״גאור,
ל הוחזרו חיש, נאספו גרמנית, ■תוצרת היו

מזכירות.
 הביע האוטומובילים, מייצר קייזר, הגרי

 קלה מכונית של השעה הגיעה כי דעתו את
פלאס וחומר עץ קלות, מתכות עשוייה יותר,

 השוקלת מכונית רואה כשאני רוגז ״אני : טי
.״75 השוקל אדם נושאת קילוגרם 1500

724 מס׳ הזה״ ■העולם11


