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 נעמת׳ ומה יפית מה
 ככרמל עליך ראשן
כארגמן ראשך ודלת

השירים) (שיר

 הנשים עשו התנ״ך מימי
 לאד היה אשר כד את
 ולהיות ת ו פ י ת ה ל ידן

 ידועים ומושכות. עדינות
 הטפול סודות כל דהן היו

 שערות היום ועד כיופי.
כתרה הן ומטופלות יפות

ת ח ש ו מ פ מ ש
יכשות ולשערות

ה ס ן נ ו מ ל ו ח פ מ ש
 כיותר המעולים התמרוקים

שערותיך. וליופי לכריאות
בע״ם נורית :המפיצים
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 :חדשים קורסים ונפתחים חדשה למודים שנת מתחילה באוקטובר 4 ד,׳,
 ;שבוע) א 2( בערב 10—9 משעה ה׳ ג׳, ביום — למתחילים א)

 ;)שבוע א 2( בערב 10—9 משעה ה׳ ג׳, ביום למתחילים
בשבוע); א 5(בערב 5.30 — 4.30 משעה אינטנסיכי קורס למתחילים

ספר כתי של ח׳ ז׳, ו׳, ה׳, כתות לתלמידי מיוחדים קורסים
אחה״צ. 4.30 — 3.30 בשעות עממיים,

 מו קורס בכל המשתתפים מספר
 בערב, 8 — 4מ־ בצהרים, 12 — 9מ־ ;והרשמה פרטים

הדרגות). (כל ואנגלית לעברית הקיימים לקורסים גם

; במיוחד נובע ט דע
״51 ״ב־ו־ק דיו

 רם־קולים מיקרופונים, גרמופונים,
ה ל א ש ה ם ב י פ ש נ  ל
ונים. ותק

5462 טלפון ,41 בריהודה תל־אביב,

השגה דראש המתנה
ר שירים כ  ים י ע

אחרים ותקליטים
:אצל

0 י ש נ וז
ותעדימים מרפדים

 הדבש מירחי מצרים, מלך רוק, פא בשוב
 פרפרים אוסף עמו הביא שלו, האירופאיים

 אוסף לטובת נטשו לירות, 1500ב־ שרכשו
 אולם שלו. הישן הגפרורים קופסות מכסות
 ; חדש לכיוון לפנות החליט מספר ימים לאחר
הסיגריות. חפיסות תמונות אוסף

הכ הירדן, מלך הראשון, שטלאל אחר
 :ממלכתו למודרניזציית הראשון צעדו על ריז

 בצעדים נקט לא המלך, ידי נשיקת איסור
העתי היד כתבי באוסף לעיין חזר נוספים,

 יעלים ולצוד שאח לשחק הרבה שלו, קים
הירדן. במדבריות

לונ לפסטיבל בריטניה ממשלת אורחי בין
 :המלא (שמו טונגי הנסיך בלט דון

 טופוטואה טופולאהי טאופאהאן סיאאוסו
 איי מושלת סלוטה, מלכת של בנה טונגי)

 חסות תחת העומדים הדרום, שבים הטונגה
 היא ושמלכתם שנה המשים זה בריטית

 מלבד הבריטית, באימפריה היחיד האדם
 להיקרא הרשאית ואם־המלך, המלכה המלך,
מלכותה״. ״הוד בתואר

 ארצות־הברית, נשיא טרומן, הארי
 הכס־ שהחברה אחר : ישראליות מתנות הוצף
 המנהלת ישראל, לפיתוח האמריקאית פית
 הגישה העצמאות, מלווה אגרות מכירת את
 ביקרו תודה, דברי נושאת כסף טבלת לו

 שגרירן מקדונלד, ג׳יימס הפרופסור
 הגיש בתל־אביב, ארצות־הברית של הראשון

לישראל. שליחותי ספרו, את לו
 חתימות אוספי האמריקאיים, הילדים איגודי

 במיוחד יקר תעריף קבעו הקולנוע, כוכבי
ב לירות) (ארבע הופעה נדירי לכוכבים
 לשבי־ אחת) (לירה זול תעריף גרפו, גרמה

 לשנות החליטו סינטרה, כפראנק חים,
השחק אחר לביקוש בהתאם התעריפים את

נים.
 טבע, לרפואות בביו#החרושת ביקור בשעת

 תרופה :אחת תוצרת דוגמת מבקר כל קיבל
 שר אולם ים. מחלת נגד תרופה או קדחת נגד

 שפירא, משה והבריאות, העלייה הפנים,
 גם התרופות שתי את : מיוחדת מנה קיבל
 זכאי הוא הבריאות בשר :ההסבר יחד.

 לתרופה — העלייה כשר הקדחת, נגד לתרופה
הים. מחלת נגד

 מג־ פכלו לד״ר נולד שנה שלפני אחר
 צבר־בכור בישראל, ארגנטינה ציר גואל,
 ארגנטינה, נשיא שם על חואן־דומינגו, שנקרא
 שני, צבר החודש אליו נצטרף פירון, חואן
קארלוס־מיכאל. נקרא

ה מונטגומרי כרנרד פילדמרשל
סק לעיתונאים גילה ,21 בן של ואביו אלמן
 קריאה הפנאי: בשעו*ת עיסוקיו את רניים

 בציפורים וסיפול צבאיים היסטורייה בספרי
 הניתן בכלוב, תדירות, עמו, נושא שהוא

מסעותיו. למכונית לחיבור
הכ שרמת קרוסכי כינג הקולנוע כוכב
 דולר מיליון עד מיליון מרבע משתנה נסותיו
 באחד תמה, מאזינים לקהל הסביר לשנה,

 יותר מקבל אינו הוא כי האחרונים, משידוריו
 כיס דמי לירות) (כתשע דולר וחמשה מעשרים

 יתרת לעיסה. וגומי טבק לרכישת לשבוע
 המנהלים ואחיו אביו לידי עוברת הכנסותיו

 ומעיינות זהב מכרות הכוללת עסקיו רשת את
נפט.

 מי אגאר, ג׳והן הקולנוע שחקן ברצות
 את לשאת טמפל, שירדיי של בעלה שהיה
 נתקל תואר, יפת דוגמנית השנייה, אשתו

 להם לאשר סרב העירייה פקיד בקשיים:
 פיכח. אינו אגאר בי בטענו נשואים רשיון

 הקרוב, הקפה לבית יצא אגאר : התוצאה
 על התגבר שחור, קפה כוסות שתי שתה

נשואין. ברשיון זכה שיכרותו,
 ההלבשה בתא גודרד פאולט בהתפשט

 בן בטעות, נכנס׳ הוליבוד באולפני שלה
 ארון לתוך נמלטה גודרד אחד. סרטים מפיק
 : תמהה עוזרתה כשבאה לעזרה. זעקה הקיר
 ארבע.״ בן רק הוא הלא זעקת, ״למה

 בן שהוא ״חשבתי גודארד, השיבה ״באמת?״
• שבע.״

ה השבדית השחקנית ת ר  במדבח (חרב מ
ן ר  : משחקה שיטת הצלחת סיבת גילתה תו

מס אני חדש, תפקיד מקבלת שאני פעם ״כל
 ואז לשחק. שעלי האשד, סוג את לאבי בירה

 כיצד כזאת, אשד, נוהגת כיצד אבי לי מבאר
 תורן, הוסיפה ודוברת.״ שותה מהלכת, היא
 המון מכיר שלי שאבא ״באמת : הרהור אחר

טיפוסים.״

גבוה וכובע ארור חוט
פ 3ל3  הרגיל הטלפון מכשיר כי החליט הו

 את לנצל לו מאפשר אינו בביתו שהותקן
 של באורך חוט התקנת הפתרון: כראוי. זמנו
 בשעת בחדרו להלך לו המאפשר מטרים ששה
המק בלהטוטים עצמו לאמן טלפונית, שיחה

 שפתי על חיוך מעלים שם־עולם, לו נים
צופים. מליוני

 תשעת מדייאטת כל־שהוא צמוק בחזרו
 משומר אספרגוס אפויים, פולים של שבועות

 האפריקאית, המלכה הסרטת בשעת וויסקי
: כוגרט המפריי הצהיר הבלגית, בקונגו

טונגי הנסיך
טופוטואה טופולאהי טאופאחאן : כן כמו

 שדברי מצטער ואני מאפריקה להתרחק מוטב
 עובדה.״ זאת אך האפריקאים, את ירגיזו אלה
 למשחק באקאל, לורן אשתו, עם יצא אחר

 דוג־ אחר, כדורבסיס בחובב פגש כדורבסים,
 :המודח הגנרל שאלו מק-ארתור. לס

 באפריקה.״ קשים זמנים לך היו כי ״שמעתי
 הגנרל על שעבר כל את זכר הסמיק, בוגארט

 לא ,זה השיב: למקורביו), כך אחר סיפר (כך
כלום.״ לא פשוט גנרל. כלום, היה

 גו׳רג׳ לשעבר, האמריקאי הבטחון שר
 את לפרסם מו״ל הצעת דחה כי גילה מרשל,

 : הסיבה דולר. מיליון תמורת וכוונותיו ספר
אי תיאורי מלבד ובר, לחדש יכול אינו הוא

 ומכרי ״המו״ל : מרשל הגנרל הוסיף שים.
 שאני נראה סירובי. על קשית בי גוערים

 אותו שמבקרים הזאת במדינה היחיד האדם
דולר.״ מיליון לקבל התנגדו על

שהס כיגין, מנחם חירות, מנהיג בחזור
 מהחיים לפרוש לא חבריו, לחיצת אחר כים

 כי גילה בצרפת, מרפא ממסע הפוליטיים,
 שטיח העלימו לדירתו, העדרו, בעת התפרצו,

המש אומדן את שהכחיש אחר רדיו. ומקלט
 הסביר לירות, 75ל־ ותיקנו לירות) 750( טרה

 בימי בו השתמש סנטימנטלי, ערך למקלט כי
בוצ לא ההתפרצות כי חשש הביע המחתרת,

גניבה. לשם עה
 סיר־ (לייב) שאריה לאחר שנים שמונה

 דין בית על־ידי נדון ההגנה, רכש איש קין,
 נסיון בעוון מאסר, שנות לעשר בריטי צבאי

 באיזור בריטיים חיילים מלי נשק רכישת
 הממשלתי בשנתון שמו הופיע סואץ, תעלת

 .החימוש אגף נציג : החדש בתפקידו הישראלי
 : היחיד השינוי באנגליה. הבטחון משרד של

סריג. אריה שהפך שמו,
 פר־ הרכרט ד״ר הפרוגרסיבי, הכלכלן

להע התקציב, על הוויכוח בשעת תבע, דר,
 נימק: הגבוהים, הממשלה פקידי שבר את לות

 שלפיו הנפסד הנוהג מן להשתחרר ״עלינו
 המשתלמת משכורת אותה לקבל מוכרח נהג

האוטו.״ בתוך לנוטע
 כתבי של 13ה־ כרכם במוסקבה בהופיע

 באמונות מאמינים כמה נרתעו סטלין, יוסף
 פרב־ ,הרשמי הבטאון :נרתע שלא מי הבל.

וחצי. עמוד על ביקורת שפרסם דה,
ד הקומיקאי הסביר צ׳ רו ם ג ק  שהפך, מר

 כך כל ״אני :בצער ספרותי, מבקר זמנית,
 לי שאין הביקורת מאמרי בכתיבת עסוק

המבוקרים.״ הספרים את לקרוא זמן אפילו
באנ בחירות על אטלי קלמנט בהכריז

 לשיטת צ׳רצ׳יל וינסטץ יריבו, חזר גליה׳
(מבו תקווה תוך חירום, לימי שלו העבודה

 השמרנים. בנצחון בה להסתייע למדי) ססת
 לפני מיטתו את נוטש צ׳רצ׳יל אין : השיטה

הקוד השעות בשלוש אך בבוקר, וחצי עשר
מכ מטלפן, עבים, סיגארים מעשן הוא מות
 אחר ומברקים. דו״חות עיתונים, קורא תיב׳
 צהריים ארוחת סועד בתער, מתגלח הוא זאת

 אחר בתכנית ממשיך שעה, משך ישן באחת,
 לנמנום חמש, בשעה למיטתו חוזר הצהרים,

 הוא הערב סעודת אחר דקות. שלושים של
חצות. עד בעבודתו ממשיך

726 מס' הזה״ ,העולם


