
תמרורים
ו ס ר א ת ■ורדו של יורש־העצר ♦ ה

איבראם־ וסרוזאת )21( חסן הנסיך
 של לשעבר שר־החוץ של בתו ),20( אללה

 בעת בלונדון, לראשונה שנפגשו סאקיסתאן,
המ הנסיך, של אחיו שם. למדו שהשניים

 לנשואין, הסכמתו את הביע חוסיין, לך
לכלה־לעתיד. נסיכה תואר העניק

הברזי המורה של נישואיה ♦ ו ח ד י נ
 מארתה לאית

אל ויסקונסלום

מארונה
 להישאר אותה חייב

כותה.

 בגלל בחיר־ליבה,
 שהיא משמח אירוע

 מאד־ לו. ציפתה לא
 מל־ גם שהיא תה,

 ברא־ של כת־היופי
 להתחתן עמדה זיל,
שתסת אחרי מייד
 תבל מיס בחירת יים

 אך במיאמי־ביץ׳,
 נבחרה היא דווקא

 שהביא דבר כמלכה,
 20 בסך פרסים לה

 גם אך דולאר, אלף
מל שנת במשך רווקה

ג ו ה  חיים של 43ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 וכלכלן עורך־דין ליטוינסקי, <״ויוי")

 המשפחות לאחת נצר ג׳נבר,), (אוניברסיטת
אר שעלתה הקטנה, תל־אביב של הוותיקות

 קבוצת עם נימנתה הבילויים, לפני עוד צה
 ויסדה תל־אביב, את שבנתה בית אחוזת

 המאורעות בזמן אפילו תל־ליטוינסקי. את
 פרדסים, לטעת יוצאים המשפחה בני היו

הע המחנה היום עומד מהם חלק על אשר
ה הצבא על־ידי שהופקע תל־השונור צום

בריטי.
♦ ר ט פ לש ראש־ממשלתה ,61 בגיל נ

 עורך־ טסייימוקוס, אלי יוזן של עבר
ליב כעסקן לפוליטיקה שנכנס מבריק דין

 אחד היה שמאלה, בהדרגה נע הוא ראלי.
בכוב שלחמו הפארטיזאנים תנועת מראשי

 ההרים״ ״ועד את הקים אף הנאציים, שים
 אחרי השמאליות. המחתרות כל את שאיגד

וכא ממשלת־הקואליציה, חבר היה המלחמה
 ,1945—1944ב־ מלחמת־האזרחים, פרצה שר
 בעקבות הלוחם. השמאל מנהיגי בין היה

 מיפלגה הקים שונים, ותמרונים פילוגים
 ימינה לאט־לאט גלש חדשה, סוציאליסטית

 כדי חצר־המלך, עם שיתוף־פעולה עד־כדי
האח כהונתו הקיצוני. השמאל את לבלום

 ימים עשרה נמשכה בראשות־הממשלה רונה
 בסופו־ שהביא המשבר שפרץ לפני בלבד,

הנוכחית. הצבאית לדיקטאטורה של־דבר
ר פט  גולדמן, משה ,73 בגיל . נ

 את להחליף הישראלי לגבר שעזר האיש
 שלו החאקי בגדי

 יותר, מגוון בלבוש
 את הקים כאשר
הרא א.ב.ג■ חנות
 בתל־ שלו שונה
 הוא .1934ב־ אביב,
 למד בגליציה, נולד

 מייסודו בבית־ספר
 הירש, הבארון של

 למיסחר ובאקדמיה
 עם יחד בווינה.
ביי השתתף אביו,

 אח־ אולם בנק, סוד
גולדמן הוריו, עם שעבר רי

מלחמת־העולם בסוף
 תעשיית־ את העדיף — לברלין הראשונה,

וב בחו״ל בענייני־ציבור גם עסק הבגדים.
 שאופנת־הגברים החליט לבסוף אך ארץ,

למידת־התעניינותו. יותר גזורה
ר ט פ  הסובייטי הסופר ,76 בגיל ♦ נ

 שהצטיין פאוסטובסקי, קונסטאנטין
 גם אלא הספרותיים בכשרונותיו רק לא

 נגד התקומם כאשר האזרחי, באומץ־ליבו
 הגן הוא בארצו. הפוליטיים הקומיסארים

 סביב הסערה בשיא פאסטרנאק, בורים על
 של שירתו על וגם ז׳יוואגו, ד״ר הרומאן

 לביטול פטיציה על חתם יבטושנקו, יבגני
הצט בברית־המועצות, הספרותית הצנזורה

ה של מישפטם ביטול שדרשו לאותם רף
 מבלי זאת כל וסיאניאבסקי. דניאל סופרים

 ולעברו הקומוניסטיים לאידיאלים להתכחש
חשמלית. כנהג עבד כאשר הטרום־מהפכני,

ר ט פ  שלמה טופיל, ,80 בגיל . נ
, כי ר ג  תל־ תושבי אין שבגללו האיש מו

 כיכר של האמיתי שמה את יודעים אביב
 מוגרבי״ ״כיכר לה וקוראים בנובמבר, כ״ט

 ואשר — זה שם הנושא הקולנוע על־שם
 בדמשק, נולד הוא מייסדיו. בין היה פופיק

בעי המשיך ,1924ב־ הקטנה לתל־אביב עלה
ענ רק מהרה כשהקולנוע הטקסטיל, סוק
עבורו. צדדי יין

נעים ינתר ■יאדיסח־י תנים כד עד

ו968 צה״ל מצעד
 הונצח השלמה. בירושלים

ומס מרתק מ״מ 8 בסרט
ומרשי מקורית מתנה עיר.

מקרנה. בעל לכל מה

 הצילום בחנויות להשיג
המובחרות.
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חליפות ן . ו י ו ה
די ו ^י כ

 שומרים כיצד
הים׳־ בגד על
להת נוטים והחוף הים בגדי

מהשפע כתוצאה ולדהות קשות
 שמש, מי־ים, של המזיקה תם

 כביסה שבבריכות. החיטוי והמרי
 ו״טקסטיל קרים במים קלה

 גמישותם על תשמור שמפו״
 והחוף. הים בגדי של וצבעיהם

 את מוציא שמפו״ ״טקסטיל
 החיטוי, וחמרי המלח שיירי

הים. בגד חיי את ומאריך

3 טקסטיל

 בע״נז נורית חב׳ הנזפיצינז
בע״נז נקה ביח״ר תוצרת

 אריזות לאסוף החלו
 שמפו״. ״טקסטיל

פרסים מבצע — בקרוב
! ק נ ע

 ראשון פרס
 ישראל לכנר

בלונדון
ומדליה ליש״ט 1000 הפרס:
 — במטבחך ראשוך ״כינור

 ״עץ של סי.די. ״אקסטרה״ שמן
 לבישול, האידיאלי השמן הזית״,
וסלטים. אפיה טיגון,

 השנה שגם איפוא, פלא, אין
 במשאל הראשון במקום זכה

 :טוענים הסולנים גם העם.
!סי.די. שמן — היחידי הוא

י ו נ מ  — ה
 קיבלת

חשבונן,
 פרע נא

בהקדם. אותו
!ה▼ר־. *הווור״רז


