
הרחב בעוד□
 רצונן לשביעת הנשים משתמשות

 ־שמפו בטקסטיל
 משי צמר, לדברי

עדינים. ואריגים
 את גם השתמשי

 ללא רך בקצף
של אלקלי

 לארץ ובחוץ בארץ מזהירה הצלחה
 :היחידים המפיצים ___

בע״ם נורית חב׳

אנשים
מצרי*□ מכות פרשת

 הבונים שד הגדולה הלשכה מחוגי
 כי השבוע נרמז בישראל החופשיים

 נשיא בישראל יבקר הקרוב שבזמן ייתכן
 מרומאן, ם. ה^רי לשעבר ארצות־הברית

.בארצות־הברית האירגון חבר עצמו שהוא . . 
 לשון בכל שאסר ידיד על להערים נאה דרך
 נחום ד״ר מצא ביובלו, לברכו איסור של

בנ הסוכנות. הנהלת ראש יושב גולדמן,
 :אמר הציוני הפועל הוועד במושב אומו

 ברכותי מיטב את למסור אני רוצה ״ועתר,
 להישאר רצה הוא אחד. אלמוני לבעל־יובל

 אלא .אחרת דרך איפוא לי ואין באלמוניותו
 הוועד של הנכבד היושב־ראש את לבקש
ה לאלמוני.״ הברכות את להעביר הפועל
 משום ותשואות, צחוק בסערת נתקפה ישיבה

הכנסת ליושב־ראש מכוונים היו שהדברים

 כן מוסיפה... היא לדעת,״ צריך הרי ״והא
 תפקידה על שוויתרה לאחר כי כותבת היא

 נראית פאניול, מארסל של יהודה במחזה
 ועיניה ואומללה, חיוורת הררית חיה

.מבכי ואדומות נפוחות  אחרים מקירות ..
 על פאניול מארסל כששמע כי מסרו,

 למסור לה הציע הררית, חיה של פרישתה
 הראשי הרב של ועצתו לעיונו המחזה את

בצי החזירו הרב קפלן. שמואל לצרפת
ההיס את מסלף ״פאניול :ההערה רוף

 החלטתה נהפכה ואז בכבודנו,״ ופוגע טוריה
.לסופית .  פינקרפלד אנדה המשוררת .
 לתאר מנסה היא בו שיר השבוע פרסמה

!״צליף : למשל בת־זמננו. המוסיקה את
 / בקיש־עיקש׳ התנגש / זעזוע, !צליף עוד

 / קצץ־קץ• / ופרוע. עיקש קיש / קיש־עיקש
. ?״. מדוע צאנה) (צאנה יששכר המלחין .

.כית. ו הבמאי . רי טו וי קה ו סי  הוזמן רה־
 משותף ראשון סרט בברית־המועצות לביים

 של סיפורו יהיה הנושא איטלקי־סובייטי.
 הובטח ולדה־סיקה הערבה, צ׳כוב אנטון
 בברית־ שחקנים בבחירת מ־חלט פעולה חופש

 שהפך בנקאי קאלפין, אברי ..המועצות
 :באמת מקורית יצירה כתב למוסיקאי־חובב,

 מלים לפי נכתבה למקהלה המיועדת היצירה
 היא מס־ההכנסה. משאלוני ישר שנלקחו
 החודש שם על לאפריל, קינה בשם נקראת

הטפסים. את להגיש החוק לפי חייבים בו
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הבר־גאד־ר מפלגת

 כשהציג שרת מיטה מצא מיוחד נוסח
עמנואל האמריקאי בית־הנבחרים חבר את
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 ,61 הקישון רח׳ ת״א. :המשרד
.81674 טלפון

חטובה גזרה על שמרי
חדישות אמריקאיות מכונות
א ה לל ט א י ה ד ש ק

הגיזרה״ לחטוב ״מכון
21668 טל. ,9 רש״י רח׳ ת״א,

■יו! י■ זן——

החדשה השנה את החל
 ברנר פוטו של מצלמה עם

 הזדמנות נותנים החגים
 מסיכות אורחים, לצלם

ונסיעות.
 שמחה לך תגרומנה תמונות

 לשנה הצלחה לעולמים.
 המצלמה מצלמה. עם חדשה
חנם והדרכה זולה היא

31 החלוק חיפה,רחוב

 הפייס מפעל אגרות עשר
930 הזה״ ״העולם תשב לפותרי

 חשמונאים תל־אביב, אילני, חיים
 שפירא תקווה, פתח בר־טל, ארמי, !30
 ל־ המחלקה חיפה, ברקוביץ, י. ; 5

 ד. ת. ,121 אלנבי צפון, חבלי התישבות
 פתדדתקווה, ויינברגר, סוניה (1645
 אחוזה, חיפה, להבי, מאיר עלייה; מוסד
 תל* מאירמן, אליעזר ;11 חנקין דרך

 משה ;116 ב׳ מחלול שכונת אביב,
 ציפורה ;9 קלישר חולון, מטקובסקי,

 ;נתניה דואר חיים, כפר צ׳יצ׳יק,
 ;68 צפניה ירושלים, קמינצקי, שמואל
 אלכסנדר תל־אכיב, תנאל, גדעון

• .9 ינאי
 הפייס מפעל אגרות עשיר

 931 הזה״ ״העולב תשבץ לפותרי
 כית* הבוקרים, חוות ברנשטיין, יורם
 זבינסקי, יוסף ;גל־און דואר ניר,

 קיבוץ טייכמן, בני ;26 יוסף חיפה,
 נחום אשקלון; חוף נע דואר קדמה,
 ;10 ארלוזורוב פתחיתקווה, סטלמק,
 שכונת תל־אביב, עוואמי, אבשלום
 פנחס, אהרן ;26 ס״ב רחוב התקווה,

 רון, עמי ;15 פלמ״ח גבעתיים,
 תל־ ,שוורץ זהבה העמק; משמר
ירוש שרמן, זאב ;45 הנציב אביב,

 .18 ארלוזורוב לים,
\ 7\16ז31<1, 868311011 }ס \2

151־361, 97, 36111 511־661, 1131180011,
8111־1113.

השבוע פסוקי
״אנחנו : המצריים הסילון מטוסי מפיל א., הטייס •

לגרום מאד לנו היה וצר סיים הוא באשר טייס כל מכבדים §
לצנוח.״ האפשרות מהם שנמנעה כשראינו בפרט למותם, !

נגד חוק לחוקק הדתיים לדרישת בתשובה ג׳י., כי. •
על פקד ואחר־כך החזיר את ברא ״אלוהים : החזיר גידול |§
מן ויעברו יישמדו שלא כדי לתיבתו חזירים להכניס נוח !
?״ החזיר את שאחסל אני ומי העולם, 1

מדינאי ״אילו :מק־ארתור דוגלאס הגנרל •
המלחמה, במניעת ובתמים באמת מעוניינים היו כולו העולם 1
האקדמיות הכללים, המטות את כל קודם מחסלים הם היו 1
צורה וכל צבאות־המתנדבים לקצינים, בתי־הספר הצבאיות, |
גיום־חובה.״ של 1

 אטומית לאנרגיה הוועדה ראש יושב כרוך, ברנארד •
 אדם זקן. אהיה לא ״לעולם :80ה־ הולדתו ביום לשעבר,

שנה.״ 15ב־ ממני הקשיש אדם תמיד לגבי הוא זקן
 הפורה הצרפתי המחבר סימנון, ז׳ורז׳ הסופר •
 שכלית מבחינה מתנוונים אדם ״בני : בלשים ספרי של

 להסתיר כדי למדי פקחים כבר הם אז אולם ,24 בגיל כבר
זאת.״
יריבתה כלפי דק ברמז לורן, סופיה הכוכבת •

״רוב :שנים בשש ממנה הקשישה לולובריג׳ידה ג׳ינה
מאופרות.״ שהן כפי צעירות כה אינן הנשים

בעצמו, ״המתאהב קרובין, י. אלכרט הסופר 0
מתחרים.״ ללא עצמו את ימצא אם יתפלא אל

שבי לעיתונאי בתשובה הולידיי, ג׳ודי הכוככת •
 ממש מאושרת, ״אשה : חייה קורות את מפיה לשמוע קש

היסטוריה.״ לה שאין זאת היא מאושרת, מדינה כמו
יורן כוכבת

מאופרת א5 צעירה,

ה הפועל הוועד בישיבת גם ראש שישב
. 70 לגיל שהגיע שפרינצק יוסף ציוני . 

 חבר ארכיאולוג־מצדה גוטמן, שמריהו
 עתיק, פלדה תחריט השבוע קיבל נען, קיבוץ
 ברמן, תושב קשיש גרמני מורה מתנת
ליד ״נען, :הכתובת לפי בדואר שהגיע

 ההרגל: כוח ישראל״... ים־המלח,
 שר־הבטחון הזדרז לכנסת, השבוע בהיכנסו

 ראש־ כורסת על להתיישב בן־גוריץ דוד
 מיושבה רגע אותו פנוייה שהיתר, הממשלה,

 הממשלה מזכיר שרת. משה הקבוע
 כך על לו להעיר הכרח ראה •טרף זאב

.בלחישה .  שעבר בשבוע נדפסה בזמנים .
בת מושלמת ״דירה :זה בנוסח ■מודעה

 בא הקסטל. מלון יד על חדרים וחצי שנים
 הפרוגרסיבית.״ המפלגה חבר דק בחשבון

 נוסח על לא־רך־חצי־טור דמעות שפך ומי
 המפלגתיות מכת נוראה מה המלמד זה,

.דבר דווקא גוררת? שהיא וטובת־ההנאה . . 
 אכספרס הדיילי של הקריקטוריסט וויקי,

 חאן־יוניס מבצע לאחר פירסם הלונדוני,
 לאשתו המושיט בעל רואים בה קריקטורה,

אותך, מזהיר ״אני :ואומר העיתון את
 תמצאי לחדשות, נוגע שהדבר כמה עד כי

 מכות בפרשת בתנ״ך, שיש מה בדיוק כאן
.מצרים״ . לשעבר בריטניה ממשלת ראש .

 חולל הישיש, צ׳רצ׳יל ווינסטון סיר
 במירוץ־ לחזות בהופיעו סערה־זוטא השבוע
 ה־ במקום סיגריה, תקועה כשבפניו סוסים
.המפורסם העבה סיגאר
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ב״רוול׳׳ דקות חמש
 הקאמרי, התיאטרון שחקנית מרון, חנה
 יגאל את שם פגשה כי מפארים כותבת

 הבאה: ההצהרה את מפיו ושמעה מוסינזץ
 בתל־ רמל בקפה ישיבה של דקות ״בחמש

 מאשר יפות בחורות יותר רואה אני אביב
בפאריס.״ בשאנס־אליזה שלמה שעה במשך

 אירגון חברי על כי השבוע סיפר מירון
 הכנר השאר בין נמנים בישראל המלחינים

 ... ולטר ברונו והמנצח מנוחין יהודי
בוואר הנוער מפסטיבאל שחזרו הישראלים

 אוטוגראפים השאר בין אתם הביאו שה
 קא־ אידה הישישה היהודית השחקנית של

הפיל התזמורת חבר של אמו מינפקה,
 אותה קמינסקי, יוסף הישראלית הרמונית

 יו־ מאיר במחזה הבמה על מופיעה גם ראו
. זפוביץ .  השבוע יצא פריי פיטר הבמאי .

המי אפשרויות את לברר כדי לחוץ־לארץ
 :האפשרויות אחת קזבלן. להסרטת מון

תור־ סרטים חברת עם בשותפות הסרטתו

אנדרם סוככת
? בראנדו של פרצוף

 נא, ״הכירי :צפורה אשתו בפני סלר
.שלנו״. הבסט־סלר זהו והתע המסחר שר .

 שנראה ברנשטיין, פרץ לשעב״, שייה
 ירח של התה בית הבימה, בהצגת מבקר

 משוחרר שאני ״עכשיו לידיד. הסביר אוגוסט,
 בבית־קפה, ביום לבלות אני יכול מהשרות,

.בבית־התה״ ובערב .  ניו־ הבריטי השבועון .
 כמה השבוע המזכיר ניישן, אנד סמ״טסמן
 את גם ביניהן מונה ישראל, ממפלגות

 אלון״... הכריגאדיר של ״מפלגתו
 הסובייטי הלקסיקון של החדשה בהוצאה
 גיאורגי מאלנקוכ הערך הוקטן הרשמי

 הערך מן הקודמת. ההוצאה לעומת לחצי, עד
 מאלנקוב שמילא התפקידים הפעם הושמטו

המ כ״פקיד קודם שתואר ואביו במלחמה,
 נמוך.״ מדינה כ״פקיד הפעם תואר דינה״

 הפעם הוגדלו שנתפנה המקום את למלא כדי
 מאלאקוב יין), (מין מאלנגר הערכים
 (בונה־קטרים), מאלאקוכסקי (מבצר),

לני צאתו לפני ..(הר) מאלאסייבסקה
 פיר־ בברית־המועצות, סרטן של מסוכן תוח
 את ריוויירה דייגו המכסיקאי הצייר סם

 אוסף מכסיקו לממשלת הוריש בה צוואתו,
 מתמונותיו 1000 של בכסף להעריכו שאין

 עם אפרו את מותו לאחר לערבב והורה
 בשעתו מתה היא שגם המנוחה, אשתו אפר

.מסרטן  הדחתו שמאז אלבניה, מלך זוגו ..
 בטענה לצרפת, עתה היגר במצריים, חי
 לסבול אין פאווק של גירושו ״לאחר כי

 בין אתו לקח הוא במצריים.״ החיים את
 רופא האלבניים, הכתר יהלומי את השאר,

.מזוודות 50ו־ פרטי .  הוליבודית שחקנית .
 מבססת אנדרם אורסולד! בשם צעירה

שפר ההנחה על שלה הפירסומת כל את
 כראנ- מארלון של לפרצופו דומה צופה

 נשיא של אשתו אייזנהואר, מאמי דו...
 מכונת־ במתגה השבוע קיבלה ארצות־הברית,

 בכל דומות שאותיותיה חשמלית, כתיבה
 ואילך מכאן תכתוב זאת במכונה לכתב־ידה.

 לשאת הצריכים המכתבים כל את מזכירתה
אישי. יפי א

± 4.


