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אדקי פרסום

 נשואין הסכם
שנים... 5ל-

 מתוך לבטלו או לחדשו שאפשר
מקו הצעה — הצדדים שני הסכמת

המל הועדה בפני הועלתה כזו רית
בקנדה. כותית

 מקיימות שנים 5מ־ ליותר הסכם
 :במטבח נאמן ידיד עם רבות נשים
 ״עץ של י.די.0 ״אקסטרה״ שמן

הזית״.
 העובדה משמשת זו לנאמנות סימן
 ראשון במקום זכה השנה שגם

לבי כמוהו אין כי העם. במשאל
 לתיבול אף מצוין והוא טיגון שול,

הסלטים.
 :כולם או*ריפ לכן
 סי.די. שמן — היחידי הוא

(מ•)_______________________

 תל־אביב ביריד ״זניט״ חברת על־ידי הוקם משוכלל טלוויזיה אולפן
 מדי מועברים זה מאולפן התערוכה. במגרשי עתה הנערך הבינלאומי

 .זנים״ מקלטי ועשרות ענק מסך אל ומוקלטים חיים שידורים ערב
 :בתמונה באולפן. רואיינו אישים התערוכה. רחבי בכל המפוזרים

שרף. זאב מר והתעשיה, המסחר שר את מראיין טימור משה

ם רי רו מ ת
. ג ו ח  המראיין של 36ה־ יום־הולדתו נ

בלאן. כרטיסים שי. שמואל

ג  יעקב של 52ה־ יום־הולדתו ♦ נחו
באו להיסטוריה פרופסור טלמץ, לייכ

 12 שבגיל בירושלים, העברית ניברסיטה
 47 ובגיל בחרוזים, בפולנית דראמה כתב
 ופרס ישראל (ובפרס עולמית בתהילה זכה

 של ראשיתה סיפרו פירסום עם רוקפלר)
 מפירקי כמה הטוטאליטארית. חדסוקראטיה

 מקרוב, ראה המדינה־בדרך של ההיסטוריה
ה בין מקשר שימש בה בלונדון, בשבתו

 של מישרדו לבין וייצמן חיים פרופסור
 לולא צ׳רצ׳יל. וינסטון דאז, ראש־ד,ממשלה

 מבלה הסתם מן היה השנייה, העולם מלחמת
 מאחר באנגליה, ולא בצרפת שנים אותן

 ,1939ב־ מארץ־ישראל לפאריס יצא שהוא
 לפני יום ממשלת־צרפת. של סטיפנדיה לפי

הצ העיר, מן ברח לפאריס הגרמנים כניסת
 לאנגליה, אוניית־פחם סיפון על להגיע ליח
בלי ולעזרה פליט של למעמד זכה שם

מודיו.

♦ ג ו ח  ג׳וכיי של 116ה־ יום־הולדתו נ
 ביפאן, מוריוקה העיר תושב נקאמורה,

 ארי־ את והמסביר ,75 גיל עד כדייג שעבד
 פי־ לאכול מרבה שהוא בעובדה כות־ימיו
 מעשן אינו רות־ים,

אלכו שותה ואינו
הול.

ל ו מ י א . נ
אל-זועכי, מיר
 (כיום הבכור בנם

 של חודשיים) בן
 עבד־ ח״כ ושל רחל

 אל־זועבי; אל־עזיז
 ההלכה שלפי הבן,

ל נחשב היהודית
 היותו על־אף יהודי,

 ביו־ לנשואים בן
 בידי נימול דתיים,
היהודי. הטכס כללי כל לפי יהודי, מוהל

ז  חוס כ1כ הקולנוע קומיקאי ♦ אושפ
ה השחקן, עיניים. ממחלת כתוצאה ),65(

 ניתוח עבר מכוסות, כשעיניו עתה שוכב
נח ראייתו מצב אך שנים, עשר לפני בעין
בהדרגה. לש

♦ ר ט פ ל נובל פרם חתן ,66 בגיל נ
 קאזימודו, לוואטורה )!959( ספרות
 המיש־ של ממתנגדיו כאחד לגדולה שהגיע

 הפך הוא מולדתו. באיטליה הפאשיסטי טר
 שהביא מחודד, פוליטי לנשק שירתו את

ה המפלגה שורות אל הזמן במרוצת אותו
כע המפלגה את עזב הוא אולם קומוניסטית.

 ש״אינני מאחר בלבד, חודשים מספר בור
 החל בחיים דרכו את כבלים״. לסבול יכול

להנדסה. כסטודנט דווקא

ה ר ט פ  טרזה ד״ר 71 בגיל . נ
ר, ת ה לאור באו ילדים רבבות אשר כ

 אלה בין בחיפה. שלה בבית־ר,חולים עולם
ה השייך נמצא אחרון כבוד לה שחלקו

הור עדתו נשות אשר טאריף, אמין דרוזי
בבית־חו־ ללדת גלו
 הרופאה על־ידי לים

למש בת היהודיה,
מפולין. רבנים פחת
 שעלתה בתר, ד״ר

ה בעלה עם ארצה
הק ,1924ב־ רופא
 במתן רב מרץ דישה
חד לעולות ייעוץ
ה במעברות שות

מ נשלחה סמוכות,
 ממשלת־ישראל טעם

בית־ להקים 1962ב־
 הצבא בשביל חולים

ראנגון. ליד הבורמזי
ש רופא, הוא אף ובן, צעירה בת הניחה
 שיצאו הישראליים הרופאים צתת עם נימנה

לטי המחלקה בראש עתה והעומד לקונגו,
ב רמב״ם בבית־חולים כליות בחולי פול

חיפה.

פטר  מאיר ד״ר ,81 בגיל . נ
ש הרצל, תיאודור של ידידו וייסכרס,

ה השפעת בהתגבר מולדתו ברלין את עזב
 שהתיישב הראשון הרופא להיות כדי נאצים,

 כיום שהיא ליפו, מדרום בית־וגן, בשכונת
 מגן־דויד־אדוס את יסד גם הוא בת־ים. העיר
והמלח המאורעות בפצועי טיפל זו, בעיר
 של באזרחות־כבוד שנים שש לפני זכה מה,

לייסד. עזר אותה העיר,

כתר
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