
גופך? תזניח מדוע
 של מצומצם מספר למכירה נשארו

 ע״י נכתב אשר תרגילים״ ,״חוברות
 בהוצאת הלפרין רפאל ישראל מר

 34 כוללת החוברת שמשון. מכון
המחבר. בהדגמת תמונות 63 תרגילים

 הכתובת ל״י 1.500 החוברת מחיר
 יהודה בן שמשון מכון : למשלוח

תל־אביב. 128

אנשים
ה ר ת מ ח א
 העברי בדקדוק דיקדוק של חדש לשיא

 כשי שרת, משה הממשלה, ראש הגיע
 אחת על בהבוקר רשמית הכחשה פירסם

 בנקודה ״שינוי :הודיע העתון, מכתבות
״1 הממשלה דיוני תוכן את שינה ובפסיק

 הדרומית׳ באמריקה ארוך מסיור בחזרו
 מעשן־ד,סיגריות החייכני שר־הבריאות מיהר
 שר־המסחד מפלגתו, לנשיא סרלין 8יוםף

 כשי לו הביא ברנשטיין פרץ והתעשיד,
 :עליו האהוב חומר־העישון של חבילה

סיגארילוס.

ת ו נ חי ת ב ו ר נ ס
מלא! קורס

 במלואו הקורס עתה השלם קפדנית, הכנה עבודת שנות לאחר
 בחינות של המקצועות בכל הוראה להגיש ביכלתנו ויש

 של החדש התקנון לפי המוקדמות בחינות ושל הבגרות
החנוך. משרד

 המכון אינדיבידואלית! ובצורה הפנאי. בשעות בביתה למד
 תשובות מפות, שעורים. למוד׳ (ספרי הלמוד חומר כל את לך מספק
 לרשותך עומד מנוסה ומנגנון מדריכים חבר עבורך. הדרוש וכר)

והכללית. התיכונית השכלתך להשלמת בדרך
 העולמי המרכז של המתכונת לפי הוא לתלמידינו הניתן השרות

 18 במשך תלמידים רבבות הוכשרו ובאמצעותו בלונדון, המכון של
 במדינה. השונים המשק בענפי חשובות לעמדות בארץ קיומנו שנות

:בערים בא־כחנו במשרדי וטפול אישית התיעצות
:חיפה :נתניה :תל-אביב

.5 הבנקים רחוב 19 הרצל ךחוב .15 רוטשילד שד.
 שכר על 20% של הנחה תוענק המלא הקורם פתיחת לאור

זה. בחודש לנרשמים הלמוד
ה העבר• המכון א ר הו  ל

ת ל כ ש ה ם ו שלי רו כי
 של כפקוחו

ם• המכון הברי
,2 בן־יהודה רח׳
ירושלים ,1259 ת.ד.

 הקורם על מלאים סרטים לי להציא נא
 הבגרות. בחינות לקראת

 שמי
 כתבתי

חב.

ש ר הי . ל . . □ י ב א כ
בפרקים? או בכתפיים בברכים, בגב,

״ א פ ד 1 המלך שלמה רח׳ ־■ ״ 0 נ ,3 ־ ב א ־ י 24495טל. ת

כריכות
מי־מרפא

 כוץ חכישת
כמו

 כקררסכד
 או וישי

טבריה

 / טורקי זיעה חדי־ / )Whirpool bath( ערבול אמבטיות כן כמו
 וריהביליטציה מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה
 עומד / ריימטיזם לסובלי מחלקה / בארץ זה מסוג היחידי המוסד

רפואי ופקוח הנהלה תחת

 עם פגישתו על סרלין פר ם אחר־כך
 שהציע פירץ, חואן ארגנטינה, נשיא

 :לפרון סרלין תשובת ארגנטינה. כל את לו
 איפר, לי אין אבל אותר,״ לוקח ״הייתי
זה.״ בשביל מדי קטנה ישראל אותה. לשים

 אופיר, שי<קה) עורר צחוק רעמי
 נאומו אחרי הראל חטיבת במסיבת שהופיע

 אהד נאום לא כי שהזהיר אלון, יגאל של
 להזיז יספיקו נאומים מאה לא ואפילו

 בניב שייקח הודיע לקיבוץ. אחד פלמחאי
 לחבר לומר רוצה ״אני :חסון פלמחאי

 מספיק נאומים. באלף צורך שאין יגאל,
 את ליישב נלך ואז אחת. מלה ש־גידו

זמן.״ לנו יהיה אם — השממה
ברומא, חופשה הסרט בהצגת שביקר אחרי

 נסיכה של מסיבת־עיתונאים מתוארת בו
 אדם ביניהם חוץ׳ עיתונאי עם דמיונית

 מדבר כ״גרום, עצמו את המציג מזוקן
 איש כן־אמוץ׳ דן חיווה תל־אביב,״

 בלתי סרט ״זהו :דעתו את השבוכג דבר
 בתערובת מבקר היה דבר סופר ריאליסטי.

 זמנו את מבזבז היה לא הקרן־הקיימת,
נסיכה.״ איזו של קבלת־פנים על

 בוגר בגדאד, יליד הצ״כ ח״כ כשנשאל
 סראח בנימין אוכספורד וחניך הודו

 מועדות אחת מישיבת נעדר .מדוע ששון
 ״קרר. : מאונגלזת בעברית השיב הכנסת,

באה.״ אשתי משהו. לי
 מכסיף" מפ״ם ח״כ משמר־העמק, איש
 בגטוב, מרדכי ועדין־הדיבור השער

 בשייך" ג׳י. בי. כינוס על דעתו את גילה
שמייצ ״שמעתי : )869 הזה (העולם מונים

 גם שמייצרים שמעתי סינטטי. ׳גומי רים
 שגידלו שמעתי לא עוד אך סינסטי. עור
 היא — לצמח דומה חלוציות סינטטי. צמח

ארוך.״ לזמן הנשמה חינוך מחייבת
 חזירים. גידול המרשה המדינה, מצב את

 מיכאל האהוד המזרחי הפועל ח״כ השתה
 בפולין היהודי הסוחר של מצבו עם חזני
 שום ניהל לא מיליונים, של עסקים שעשה

 הוא אם מעולם ידע לא ולכן חשבונות
 הסוחר: אמר אחד, יום מפסיד. או מרויח

 שהחזיר מרגיש אני מרתיח. שאני ״כנראה
!״ וגדל הולך בי

שה ת א ח א
 הודיע דמשק שרדיו אחרי שעה רבע

 אנוש חולה דיין משה גנרל כי בעברית
 הופיע מיטתו, ליד ניצבות רופאים ומשמרות

 מבניו ואחד אשתו בליתי דיין משה גנרל
 סב" נהנה ברמת־גן. הכדורגל צטדיון בא

ומהמישחק. ריאותו
המח ממנהיגי אחד סיפר רעים במסיבת

 חברי פציעת אחרי :נשכח פרק על תרת
 תל״אביב, דיזנגוף, ברחוב בדרה לח״י
 באמצעות שטרן (״יאיר״) אברהם ביקש
 לבקר מרכוס מכם הפרופסור את ידיד
 כדי הממשלתי, בבית״החולים הפצועים את

 להזניח האנגלים בעד ולמנוע בהם לטפל
 לא אך לבקשה, נאות מרכוס פצעיהם. את

 עירית ראש : הסיבה הפצועים. את ביקר
 דרש רוקח, ישראל אז, של תל־אביב

מזאת. שיימנע במפגיע
 המופלג גילו אף על מרץ ושופע עליז

 בובר, מארטין הפרופסור התכונן ),76(
 בשוייץ. שנה חצי של לסיור הנב־א׳ פני בעל

 ויקדיש ירצה שם ואיטליה, צרפת גרמניה,
בסיפריות. לפישפוש זמנו עיקר את

־צ״כקוגדפי־ה
י י ק ס נ ר ז ד נ י ד

66548 טלפון תד־אביב 6 הקישון רדו

צבעים רשת קו ״ופות נ

 ח׳־כ הרגיש משפחה בחיי פתאומי צורך
 לשעבר ,69ה" בן נורוק, מרדכי המזרחי
 בשבוע שנשא המדינה, לנשיאות מועמד
 הכיי אותה ,35 בת צעירה לאשר, שעבר
אימה. אצל שביקר שעה

בהו פולד, ליאו גם גילה באשה עניין
 תל־אביב אמריקה, ציוני בבית זמרה פעת

אבי החדשה, היופי מלכת את לבמה הזמין
אח סברה המלכה לנשקה. ביקש פרלמן, בה

ימ סולד כי ביקשה הנשיקה, את דחתה רת,
בזמרה. פיו את להפעיל שיך

החי
ט. ע ט בו ע בו אחרון ה

 כי הוטרינארי הרופא הודיע בהגוברים,
 משתי שבוע תוך יבריא המשק של הפרד

 תמורת הירק גן מעגלון שקבל הבעיטות
הפרד. בו שבעט האחת הבעיטה

ח. דו הי ע ו ב !טד■ צ
 ההכנסה מס אגף החליט יפאן, בטוקיו,

 בירוק, המם טופסי את להבא להדפיס
 יותר. כמתאים האגף מנהלי על״ידי שהוגדר
 השחיר הצבע מאשר פסיכולוגית׳ מבחינה

 המדוכא המסים משלם את המדכא המקובל,
המס. טופס בצבע שיסתכל מבלי גם

ד זה סו שדנו ה
 שלטונות נזכרו ארצות״הברית, בדייטון,

 בתערוכה העיקרי המוצג מ האויר, חיל
 סודי חדיש׳ סילון ■מטוס הוא העירונית

באי העירונית הרהבה מן סילקוהו ביותר,
חודשיים. של חור

ת ח ר ת צ פ פ מונו
ה לבתו טבע יודע הסביר בחפצי״בה,

 מסויימת לילה ציפור של שמה כי צעירה
 בתו את יומיים כעבור שמע נוס, הוא

ספל. עוף לאותו קוראת

ס אריז ס
ה השבוע החליטו אנגליה׳ באוכספורד,

 לרגל גדולה בשר סעודת לערוך קצבים
 הזמינו באנגליה, הבשר קיצוב סיום יום

 קיציב מחלקת פקחי את כבוד כאורחי
באוכססורד. המובטלים הבשר

ע ב רו מ תי ה מ הדר
 התגרשו ארצות־הברית, ווגאס, בלאס

 מאשתו פאולר קלאוד אחד שופט לפני
 ואחר ארלן מאשתו פלאט וויליירד ויוויאן

 שהית־, מי את לאשר, פאולר קלאוד נשא
 לאשר, נשא פלאט וויליירד פלאם ארלן

פאולר. ויוויאן שהיתר, ימי את

ת *׳שה תי בי
הכל המשטח־, קציני נתקלו בתל־אביב׳

 מידי חמים ומים סירים בצלחות, כלית
 בחשוד נתקלו לעוצרו, שבאו חשוד אשת
בגדים. בארון מסתתר כשהוא עצמו

ת ר סי ב מ ה הז
 לצורכי חנות בעל שכר שוייץ, בבאזל,

 לאיצ* ממול הברזל מסילת קטע את ספורט
 הונגריה* התחרות נערכה בו העירוני סדיון

 קרונות תשעה המסילה על הציב גרמניה,
 המשחק, במהלך איש 500 צפו מהם רכבת

 ברכבת הנסיעה כרטיס לירות 50 תמורת
העומדת.

ה דמי ביי ג
 וויסלי את וונטורה מיכאל ביקר ברמלה

 קשות הוכה חובו. את לגבות ביקש כדן,
 לירות׳ 60 בקטטה איבד ואמה, כדן על־ידי

 וכמעט בגדיו את לירות. 300 על צ׳ק
 כי במשטרה התלוננה כשכדן כבודו את

 ע לד,צ אם כי חוב לגבות בא לא וונטורה
מגונות. הצעות

ה ר ע חז ב ט ר
 בשחפת למלחמה הליגה ביקשה ברחובות

 מתאים, מקום מצאה לא אופנה, תצוגת לערוך
גורמן. ד. א. על־שם באולם אותה ערכה

ת תפו ד שו ר גו
 עם אורח עובר נאסר קנדה, בטורונטו,

 לתחנת הובל בגנבה, כחשוד אחרים, שלושה
 גילה ובה צדקתו, הוכחה בד, המשטרה,

 מעילו את ממנו נטלו למסע חבריו כי
 כרטיסי שני הקצר, מעילו את הארוך,

דולרים. 400ו" רכבת

מרון ה ת ח ס ה
 ניסה הדירות, לאחת גנב פרץ ביפו,
 הדירה, בעל של הישנה בתו עם להתידד
הנערה של ״יופייה :במשטרה 'התנצל

הגנבה.״ בביצוע נכשלתי ולכן דעתי את הסיר

ר י ר ד ב ג
 את לנצל או״ם משקיף החליט בירושלים,

 יכיל אותו לחדשה, העתיקה העיר בין הגבול
 ידידה לו מצא מעשית, בצורה לעביר, הוא

 היהודית לידידה נוסף העתיקה בעיר ארמנית
החדשה. בעיר

870 הזה העולם


