
תמרורים
לדה ו ״ז ברא וליצחק לרינה . נ

 ברא״ז ובן. בנות שלוש אחרי רביעית, ילדה
הראשו המשפחות אחת של צאצא המזוקן,

 כעורך־דין רק לא ידוע זה,1בםתח־תק נות
 הצעדות רעיון את שהגה כאיש בעיקר אלא

 ועל ביצוען על ואשר מנבי, של המקומיות
אישית. שוקד הוא הצלחתן

ג ו ח  נשיא של 62ה־ הולדתו יום ♦ נ
 וייז, ג׳ורג׳ ד׳׳ר תל־אביב, אוניברסיטת

 באר־ שהתיישב מפולין השומר־הצעיר חבר
 וכיהן אקדמאית השכלה רכש צות־הברית,

קולומ באוניברסיטת לסוציולוגיה כמרצה
 פנה 30 בגיל ביה.

ביי החל לעסקים,
לעיתונים, נייר צור
 שנים עשר תוך צבר

הח ואז — מיליונים
אפ ״כסף כי ליט,
ש כמה לצבור שר

ל אבל רוצה, אתה
לצ תוכל לא עולם
 במידה מדע בור

הח וייז מספקת.״
האו את לקחת ליט

 העברית ניברסיטה
 כיהן כנפיו, תחת

 שוחרי אגודת ביו״ר
ה את תרם בארצות־הברית, האוניברסיטה

 שמו. את הנושא וייז אולם להקמת כסף
 לנשיאות מועמדותו הוצגה שנים שש לפני

 של קואליציה אולם העברית, האוניברסיטה
 הוא בחירתו. את מנעה ואנגלים ישראלים

 את שנה כעבור קיבל מחבר־הנאמנים, פרש
האוני כנשיא לכהן תל־אביב עיריית הצעת

בשפלה. החדשה ברסיטה
ג ו ח  הזמר של 70ד,־ הולדתו יום ♦ נ

מ התעלמות תוך רובסון, פול הכושי
 צויין אך מולדתו, בארצות־הברית, זה מאורע

 ומוסק־ המזרחית ברלין בלונדון, בחגיגיות
הת כאשר כקומוניסט, הושמץ רובסון בה.

 עצמו הגלה האמריקאית, הגיזענות נגד ייצב
 שנים חמש כתום חזר המזרחית, לאירופה

היהודיה. אשתו עם חי הוא שם לפילדלפיה,
ו ר ג י מיד לארצות־הברית מספרד ♦ ה

 ובעלה גוטיירז באלארט דיאז תה
 האשד, בלאנקו. נונייז אמיליו הרופא
 ממשלת־קובה, ראש של אשתו פעם היתד,
.1954ב־ ממנו התגרשה קאסטרו, פידל

ו ש ר ג ת  של בית־משפט צו לפי * ה
 שח־ ,אוסטריה וינה,

 האי־ קנית־הקולנוע
 לד ג׳ינה טלקיה

ובע לובריג׳ידה
 ד״ר היוגוסלבי לה

סקופיק. מילקו
 האיטלקיה הכוכבת

 לאחר ביקשה )41(
ל מהוואתיקאן ׳מכן
 הנשואין, את בטל
קלו שסיכוייו דבר
 מפאת ביותר, שים
הקאתו־ הדת חוקי
 לולוכריג׳ידה באי־ השולטים לית

בלעדיו ואשר טליה,
השלטונות. על־ידי כגרושה ג׳ינד, תוכר לא

ו ישא  וי■ האיטלקי במאי־הסרטים ♦ נ
 הספר־ והשחקנית )67( הדפיקה ד טוריו

 ),51( פורקאדה מרקאדר מאריה דיה
 במאי משמש השושבינים אחד כשבתור
וה החתן רוסליני. רוברטו אחר, מפורסם

 ילדה אף והיא רבות, שנים יחד חיו כלה
 אסר האיטלקי החוק אולם בנים, שני לו

 אחרי רק הקודמת. אשתו את לגרש עליו
ל דה־סיקה היה יכול צרפתי, אזרח שהפך

החדשה. אשתו את ולשאת התגרש
ו פצע  בפתח־תקודה בתאונת־מכונית ♦ נ

 בכפר־ מהרצאה שחזרו אנשי־עם שלושה
 סטאניסלאב היהודי־הפולני הסופר סבא:

מע מעורכי ד״רדוידלאזר, ויגודסקי,
ה סטן. אפרים קול־ישראל ואיש ריב,

הת כאשר סטן, של במכוניתו נסעו שלושה
הוש והמכונית הימני הקדמי הגלגל פוצץ
עמוד־חשמל. אל בעוצמה לכה

 בנמל־התעופה בתאונת־מטום ♦ נפצע
 כץ כתוייאל ושם יד מנהל לונדון, של

 של הניצולים נוסעיו 121מ־ אחד שהיה ),60(
 חמישה בי־או־איי־סי. חברת של 707 הבואינג
חייהם. את קיפחו נוסעים

♦ ע צ פ  רל שא הצרפתי חובב־הכדורגל נ
ה הליגה קבוצת בין במישחק סראגי,

 מתחתית מקומית וקבוצה אג׳אקיו לאומית
 שהתרתח הלאומית, הקבוצה אוהד הליגה.

 ,2:0 בשיעור מפלה נחלה קבוצתו כי על
 — המנצחת הקבוצה באוהד מאקדחו ירה

שהובקע. שער כל על אחד כדור

 לינה לילות 10 נסיעות, מס טיסה, כולל — קבוצתיות* טיסות
 )$45.00 (נוטף ל״י 1,230 — ציריך * לונדון * לקופנהגן

 28.7 :יום) 43( 21.7 ;יום) 32( 14.7 ;יום) 43( 7.7 ;יום) 29( 30.6 :המראות
יום). 36( 4.8 ;יום) 29(

יום). 22( 11.8 המראה ).$45.00 (נוסף ל״י 1,230.— לקופנהגן:
 בתי- ,נסיעות מס טיסה, כולל - * מודרכות קבוצתיות טיסות

וכו׳. ארוחות סיורים, מלון,
ל 2,825.— יום 29 :אוסטריה אנגליה * לסקנדינביה ל כו ) ״י  — $) 340.00 ל

.11.8 ,28.7 ,7.7 ,30.6 המראות:
.11.8 המראה: — )$280.00 (כולל ל״י 2,520.— יום 22 לסקנדינביה:

ל 2,725.— יום 25 :איטליה * אנגליה * לסקנדינביה ל כו ) ״י  — $) 300.00 ל
.26.8 ,1.7 :המראות

(כולל ל״י 2,999.— יום 30 :הולנד * אנגליה * סקוטלנד * לסקנדינביה
.7.7 :המראה — $) 350.00
 — $) 305.00 (כולל ל״י 2,745.— יום 25 :הולנד * אנגליה * לסקנדינביה

.29.7 המראה:
 — $) 295.00 (כולל ל״י 2,675.— יום 23 :הולנד * אנגליה * לסקנדינביה

.4.8 ,28.7 ,21.7 :המראות
אל או שלד הנסיעות לסוכן פנה

 תל-אביב ,52233 טל. ,32 בן־יהודה רה׳
ירושלים ,23341 טל. ,25 יפו רח׳

/ / / /
איש 15 מינימום *

! ב ו נ י ם ו י ו ד י ט נ י נ
כרמל שטיחי - פרסיים שטיחים

תל־אביב ,242 בן־יהודה — אביב תל־ ,208 בן־יהודה

*
א

י ו נ י ת ש ב ו ת — כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

159825 ווזה העולם


