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 מוכן נוזל מתקבל מצהיבים
 פיחת והנוזל במדד, לשמוש.

 שה־ לפני מים. מוסיפים והולך
 להוסיף יש כליל נמס מקלון
קי  על לשמור בכדי חדש גי

 נוזל, חומר של סדירה הספקה
 מהמים המקלון את להוציא לא
הדרגתי. באופן כליל נמס הוא כי
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 -נקה״ תוצרת

 ״אקא־׳ המפיצים
שלים ב.חיפה.ירו תל־אבי

ו ם אנ י נ ו ק
 ת י משקפ מצלמות, ומזזליפים

 לצילום השייך דבר וכל
טובים. במחירים

 צלום מבצעים אנו כמו־כן
 הגדלה פתוח ראשונה, ממדרגה

והדפסה.
 באחריות תעודות מעתיקים אנו

ובסודיות. במהירות

!פורים לנשפי הכונו
 כל את מהר לרקוד למד

 הסלוניים. הרקודים
המנוסה המורה אל מיד פנה
ד ר ו ב ס י ו ס. ׳גב

ת״א. ,185 בן־יהודה רחוב

ק י ל ד מ ^ .ה
86 אלנבי רחוב ת״א,

\ (בחצי) * /
 י .11—1 ,4—6

הידוע המומחה
 מציתים לתיקון הרב הנסיון בעל
חשמליים גלוח ומכשירי______

אסטרונומיה
 ירמיהו הים איש ואילת, האצ״ל וותיק•

ב כתבות בסדרת השבוע, תאר הלפרן,
 שנתרקמו והוותיקן, האצ״ל יחסי את חרות

 אחת כתבה למשך סטה בפאריס, לראשונה
 לגסטרונומיה מלים אלף הקדיש העניין, מן

 ברוטב מוצפות וורודות ״לטאות : צרפתית
 לבן פיל של שמאלית רגל לבן. ויין חלזונים
צפר ואגוזי־בר, זמירים בלשונות ממולאת

בתחתונים.״ שור המכונה ומאכל ירוקות דעים
הע צרפתיים, במאכלים הסתפק לא הלפרן

 :אחרים מאכלים גם העיתונאי חכו על לה
 מטובי להנות יכול הנך בפאריס ״בשבתך
 שיחים לטעום והסיניים, היפאניים המאכלים

 מטוגן קוף סנוניות, קני באמבוק, של רכים
 תולעי- סתם או צעירים עכברים זנבות עם

אורז...״ עם אדמה
 לכל הוסיף הלפרן, הזדרז בטחון ליתר
צמ הנני עצמי ״אני :חשובה הערה הכתבה

ד,גס ידיעותי על לסמוך מציע ואיני חוני
המא של המדוייק הרכבם ועל טרונומיות

כאן.״ מזכיר שהנני כלים

סטטיסטיקה
 במוסקבה השבוע שפורסם סטטיסטי סיכום

 הסופר הוא לונדון הים) (זאב ג׳ק כי גילה
 :בברית־ד,מועצות ביותר הנקרא המערבי

 הודפסו לשונות, 31ב־ כה עד היפיעו ספריו
טפסים. מיליון 13ב־ הופצו מהדורות, 632ב־

 האמרגן הסתכם בהרבה קטנים לא במספרים
 השבוע שחגג כהנא, שמואל הירושלמי

 30 משך במקצוע. השלושים יובלו את
כרטי מיליון תשעה כד,נא מכר אלה שנים
 לכל לשנה כרטיסים שני בממוצע — סים

ירושלמי. תושב
 להקת מנהלת גם עשתה השנתי סיכומה את

 תנאי- שרה מנבל, התימנית, הריקידים
פע 288 הלהקה הופיעה 1954 משך לוי:
ל שכדי צופים, אלף 12 של קהל לפני מים,
קילומט אלף 26 של מרחק עברה אליו הגיע
רים.

 איטלקית קולנוע כוכבת אחרת, אמנית
עי מכל התפנתה לולוכייג׳ידה, ג-ינה
 דגמי את שרטטה ימים, שלושה למשך סוקיה

 במטרה ומעיליד, גלימותיה שמלותיה, 160 כל
 ששוב נערותיה, לבין בינה אי־הבנות למנוע

בגרדרובת־הענק. יותר התמצאו לא
 הבכירים, קציניו במספר התמצא עדיין

.-1 ראש רדפורד, ארתור האדמירל
 : השבוע הוא, הודיע ארצות־הבריוב של מטות
 פעיל בשירות והאדמירלים הגנרלים מספ־

 הוא ארצות־הברית של המזויינים בכוחות
1253.*

פרומט־ה ד
 שניצי לישראל, הראשון היפאני הציר

מוס באודיסה, קונסול לשעבר קמימלרה,
ב ושגריר לונדון שנחאיי, וורשה, קבה,

 שעבר בשבוע העמיד ואנלךה, וושינגטון
 לנשיא שלו ההאמנה כתב רגשת בטכס שיא

 הטכס זה היה :בן־צבי יצחק המדינה,
ניש שלא מכיוון כה, עד מסוגו ביותר הקצר

נאימים. כל בו או
 האוסטרלי, המיופה־כוח יצר אחר תקדים

ש במסיבה : ©־לולן וליליאם האדללד
 למהדרין, כשר המזנון היה תו בצירו נערכה
ב המסתפקים הדתיים, לאורחים גם אפשר

 ל־ הדר, במיץ אחרות דיפלומטיות מסיבות
המוגשים. מהמאכלים המת

קונ אצל דיפלומטית, ממסיבה נהנה פחות
 כתב פרדמן, דויד בתל־אביב, קובה סול

 בהכג־ : סאמט שמעון קצר־הרואי הארץ
 זכוכית, בדלת במצחו נתקל למסיבה, סו

לרסיסים. ניפצה
 נלסון ברזיל, ציר הבטיח אחרת הנאה

 בן לבנו די-אוליפיירה, טאכאיארה
 רשמו הוא :ארצה לבוא העומד העשרים,
בירו לרפואה לפקולטה המניין מן כתלמיד

שלים.
 ספקאטי תורכיה, ציר הכין שונה הפתעה

הוכ מאנקרה לחוזר בהתאם :איסטיניילי
שתי של פומבית מכירה על בישראל גם רז

 קצינים של בישראל, המקביל המספר *
 ומעלה: אלוף מדרגת פעיל, בשירות בכירים

 ראש דיין, משה רב־אלוף הרמטכל, — ששה
יצ אלוף אה״ד, ראש צור, צבי אלוף אכ״א,

 אלוף צדוק, משה צפון, פיקוד אלוף רבין, חק
 אוויר, חיל מפקד איילון, צבי המרכז, פיקוד
מולקובסקי. דן אלוף

אנשים
 אלף 170 במחיר מיושנות תורכיות צוללות
לירות.

לנטדופיה פ
 היו״ר עצמו ■כיח ה רב־ממדים כפילנטרוף

אטו לאנרגיה האמריקאית הוועדה של היהודי
שטראוס, לואיס תת-אדמירל מית,

 לשיקום לג׳וינט, דולר אלף 100 השביע שתרם
בישראל. אירופה פליטי

 המנצח־האורח הסתפק צנועה יותר בתרומה
הפילהר לתזמורת שהעניק קורץ, אפרם

למתנה. שנה 400 בן סיני גונג מונית
הסוח התאחדות מזכיר אחר, אמנות חובב

זו מינוי ;.שבוע רכש גוזמן, אפרים רים
בכו הצגות (עשר הקאמרי התיאטרון של גי
 את השווה ישראליות), לירות 130 — רה

כמי- שנים, עשר לפני שרכש למינוי מחירו

הלפרן גסטרונום
חלזוניס ברוטב וורודות לטאות

 הווסד־, בשנת הקאמרי לתיאטרון ,1 מס׳ נוי
 לירות 25 — הטרומדינתי המחיר : 1945

ארצישראליות.
 מנהל נתקל פחות מעניינת לא בתגובה

 חבריא, למעברות התיאטרון להקת ובמאי
לה כשהופיעה טיטן. יעקכ המטאטא איש
 את הציגה ב׳, זרנוקה העולים בכפר קתו

ה אחד נזדרז הסוציאלית, הלשכה המערכון
 שאל: בהרמת־יד, ההצגה את הפסיק צופים,
י״ הזאת הסוציאלית הלשכה ״איפיז

פוליטיקה
סגן השבוע היה תנ״ך בפירושי שקוע
ראשו וורדי, שמואל מחוזי מפקח

 המשטרתי. הכלבים מפעל של העיניים ירוק
ל זקוק קין היה מדוע להסביר ביקש הוא
 שהיה בעילם מרצחים מפני עליו שיגן אות

ה בלבד. וחווה) (אדם הוריו על־ידי מאוכלס
 קיבל הטרף, חיות מפני חשש קין : הסבר
 שהילך כלב האלוהים מידי מפניהן כהגנה
 :וורדי של אחר פירוש אות. לו שימש לפניו,
לב. כולו — כלב למלה הסבר

 (הב ש״י הסופר תנ׳יך, עם הצליח פחות
ץ. כלה) נסת  למכר תנ״ך ספר כששלח עגנ

ה מקבל מען את ם לרש שכח בחוץ־לארץ,
 את לפתוח הדואר משרד את אילץ חבילה,

כתו לפי השולח זהות את לגלות החבילה,
ההקדשה. בת

 נשים ארבעים :בתנ״ך התעניינו כן גם
 לשבוע פעם מתכנסות שהחלו ירושלמיות,

 לקריאת כןיצכי, רחל הנשיא, רעיית בבית
 :המצטינות התלמידות בין התנ״ך. ולימוד

 אשר שרת, ציפורה הממשלה, ראש אשת
יוסף. גולדה הפיתוח שר

 ראש השבוע הוכיח הפוליטי כשרונו את
 התנ״ך בלשון לא כרנשטיין פרץ הצ״כ
 ה־ של צרפתית דוברי בכנס בהופיעו דווקא,

 אליהם פנה לעשות, עליו אשר את ידע צ״כ,
צרפתית. אמם, בלשון

 חיפה, עיריית ראש דיבר אחרת בלשון
ח ביקורת מאמר על כתגובת חרטי. אכא

 עיריית למנהלת הורה הוא בוזארץ, נגדו ריף
 שהיא עירונית מודעה כל לפרסם לא חיפה

בהארץ.
השבוו! פסוק
דוג־ כוכבים) (חמישה האמריקאי הגנרל

במסי יפאן, את שניצח מק־ארתור, לאס
 רק אינם ״הנעורים :75ה־ הולדתו יום בת

 הם אין הרוח. של מצב הם — בחיים תקופה
 אדומות שפתיים לחיים.וורודות, של עניין רק
תכו הרצון, של כוחו הם זריזות. ברכיים א׳

 איש הרגשות... של תוקפם הדמיון, של נתו,
 מספר חי שהוא כך על־ידי רק מזדקן אינו

 נטשם על־ידי רק מזדקנים בני־האדם שנים.
אמו כמו צעיר אתה שלהם... האידיאלים את

 בטחונך כמו צעיר :ספקותיך כמו זקן נתך,
 תקוותך, כמו צעיר :פחדיו כמו זקן העצמי,

 תא ישנו לב כל של במרכזו יאושך. כמו זקן
 בשורות מקבל הוא עוד כל חווי־ת. הרושם

 הרי ואומץ, התרוממות״רוח תקווה, יופי׳ של
מכו ולבך כולם נשרו כשהחוטים הנך. צעיר

 אז, הרי הציניות, ובקרח הפסימיות בשלג סה
זקן.״ הנך אז, ורק

תמרורי□
ד. ל  בריטי סגן־אלוף ,42 אלסטון, לרוי ס
הציו ידיד והפך שלו הקריירה את שהקריב

 אותו פוסט, בג׳רוסלם יומי טור ובעל נות
 ולאשתו קורטניי, דויד בשם־העט חותם הוא

המו שירותי מנהל סגן לשעבר ,32 מוניקה,
 ג׳ור־ בת, :הראשון ילדם מנדטורייב, ! דיעין
מרי. ג׳ינה

 רב־פוריות סופר ,38 שיף, למידד נולד.
 צרסרא) שטעון בליעל, בני מודרני, (תחליף

 והיוצאות־ העוקצניות בהערותיו המפורסם
 טולסטוי ובין ביני היחיד השטה (״הצד דופן
 בת ושל עברי מורה של בנו !״),הזקן הוא

 חווה, ולאשתו, : הראשונית בלקינד משפחת
בן. השני, ילדם הארץ, עורך מזכירת לשעבר

 ז • ,.־ קצין ,27 גולדמן, מנחם נישאו.
 משפחת בת ,24 מלבסקי, וגולדי הזנות חובב

 מלב־ אחיות משלוש ואחת החזנית מלבסקי
ל פנה כשזה מנחם את הכירה גולדי סקי.

 החזנים־ משפחת תקליטי ממנו ביקש אביה,
בארץ. להשיג היה אי־אפשר תם א, הזמרים,
 יחזקאל משה של 60ה־ הולדתו יום נחוג.

 חנין פולין׳ יליד גולדמן, בתל־אביב. גולדמן,
קהי ועד חבר והפך בגרמניה שהתאזוח וינה
 שלו חרושת־הבגדים את חיסל ברלין, לת

 לשלטון, היטלר עלות מיום שנה חצי תוך
ושר בית־חרושת כאן הקים ארצה, מיד עבר
 (אופנת ג. ב. א. לבגדים, בתי־מסחר שרת
 הסוחרים התאחדות כמייסד גברים). בגדי
 ה־ הלאומי ולוועד הנבחוים לאסיפת נבחר

טרום־מדינתי.
יצ פרופסור של 75ה־ לדתו ה יום נחוג.

 וולקני ברחובות. אלעזרי־וולקני, אביגדיר חק
 המעורב המשק של הראשון המתכנן היה

 ו־ בן־שמן חוות את ניהל הארץ, בחקלאות
 מייסדי על נמנה הראשונות, בשניתיהן לדה ח,

 דעברית האוניברסיטה של לחקלאות המכון
 (צפרירה ילדיו משלושת שניים ברחובות.
 ובקמריולוגיה, לביוכימיה רים דוקט ובנימין)

מקיפים. מחקרים פרסמו בהן
 מרי פרופסור של 77ה־ הולדתו יום נחוג.

 בירושלים. בובר, ואתה) (אני זאב מרדכי טין
 עולם, שם בעל וסוציולוג פילוסוף בובר,
האוניבר ממתכנני הוא נובל, לפרס מ־עמד
 ה־ מתרגם החסידות, קר ח, העברית, סיטה
 (לפרופסורת ארצה עלותו עם לערבית. תנ״ך

 הצטרף ,1937ב־ התרבות) של סוציולוגיה
 התנגד הערבים, עם ובנה דרש שלום, לברית
העולמית. המלחמה בימי לגיוס

 קרייז־ פריץ של 80ה־ הולדתו יום נחוג.
 קרייזלר, בניו־יורק. המאה, כנרי גדול לר,
 ,12 בגיל פלא כילד נתגלה וו-־נאי, פא ר, בן

 לשנה, קונצרטים 240 של ממוצע מאז ערך
 ,1945ב־ אותו, שהביאו מיליונים, הרוויח בהם

 האמריקאי, האוצר עם חמורה להתנגשות
 לתשלום דולרים מיליוני כמה ממנו שתבע
 בתשלום לבסוף, הסתפק, הכנסה, מס חובות

 מסתפק כיום דולר. מיליון של חד־פעמי
 בביקורים בינתיים*, שהתנצר החרש, קרייזלר

 אחריהם צעירים, יותר כנרים של בקונצרטים
שמיעה. מכשיר בעזרת עוקב א ה

 יהודי־אמריקאי סופר־מוסיקאי כשהכליל *
 בעלי־ מוסיקאים בספר קרייזלר של שמו את
 של רעייתו אליו צלצלה ישראל, מגזע שם

 ״אינה בעלה בעורקי בי לו הודיעה קרייזלר,
 :הסופר הגיב יהודי״. דס טיפת אף זורמת
 ממי פריץ.סובל שידידי שומע אני ״בצער

!״ מוחלט דם עוט


