
 שמפו ויטל
ם עשיר טמיני  בוי

ח בעל חו ם ני מוני  מרענן, לי
וחן. בריאות לשערך מעניק

ק ענק בשפופרת להשיג שמפו ויטל  פלסטי
רגילה. בשפופרת או

ם בע״מ. נורית חב׳ :המפיצי

תמרורים
ה ד ל  של אלמנתו קנדי, אתל . י
 בעת נרצח אשר קנדי, בוברט הסינאסור

 של 11ה־ הילד בת. — שלו הבחירות מסע
אתל.

ה א ש י דוג ),20( וייט ז׳נכייב . נ
 שעוררה מדרום־אפריקה, נוסח-טוויגי מנית
ב הופיעה כאשר בארץ־האפרטהייד, סערה

 במחזמר כושי, של לצידו בניו־יורק ברודווי
אמרי יהודי ),22( רייך למטיו יוחנה.

 ידוע מנתח־לב של ובנו מתחיל משורר קאי,
מאמריקה.

ג ו ח  חבר של 44ה־ יום־הולדתו ♦ נ
בתי הקואופרטיב

הבי הלאומי אטרון
 סגד. שמואל מה,

 שהוא כסי שמוליק,
 חבריו, על־ידי נקרא
 ועלה בפולין נולד

 ,1934 בשנת לארץ
ה בבית־הספר למד

 הבימה של דרמתי
 באקדמיה והשתלם
ב הדרמה לאמנות
 הספיק הוא לונדון.
למע בארץ להוציא

 תקלי־ מעשרה לה
 בעברית טי־קריאה
 בהצגות ראשיים תפקידים מילא ובאידיש,

האחרונות. בשנים הבימה של רבות

ל א ש ו  למשרד משרד־החוץ על־ידי ♦ ה
 בוושינגטון ישראל ציר שהיה מי הקליטה,
 עד במשרד־החוץ המרחב לענייני ואחראי

 גזית. מרדכי — תיסכול מרוב שהתפטר
 מיו־ לתפקידים היחידה בראש יעמוד גזית
בקלי תטפל אשר הקליטה, במשרד חדים

 ובקליטת כלכליים בפרויאקטים חברתית, טה
דתיים. עולים

. ל צ י  פועל- כאריינטוס, יוםןז נ
באוק שודדים, על־ידי במוחו שנורה מסעדה
 ואי־ שם, טייל במוח, נתפס הכדור טובר•
 העבירוהו כן על כראוי. לנתחו היה אפשר

חו בסן אוקונור בית־החולים של הרופאים
 של מכונת־צנטריפוגה לתוך קליפורניה, סה׳

בי את מחקה אשר האמריקאי, חיל־האוויר
 שם סובבוהו החלל, של כוח־המשיכה טול

 כי עד — אטמוספירות שט של במהירות
המוח. מן בעצמו יצא הכדור שבריר

♦ ה ת כ  בתחרות ז
 נסיכת התואר על

שאור 1969 ישראל
 ירחון על־ידי גנה

הס — את האשד,
 הצעירה טודנטית

 למאטמאטיקה )18(
— וסטאטיסטיקה

שטדאוס. מיכל
 אה תייצג ״הנסיכה״

ב־ ישראל צעירות
 של בינלאומי מיפגש

 אשר בנות־העשרה
הבאה, בשנה ייערך,

בהוליבוד.
♦ ר ט פ  ארתור ,77 בגיל בניו־יורק, נ
 ניו־ העיתון מו״ל שהיה מי סולצכדגר,

שנה. שלושים במשך טיימס יורק
ר ט פ דגנ קבוצת חבר ,78 בגיל ♦ נ

 בתריסר פעיל שהיה כרץ, יוסף א׳, יה
 מכל יותר ייזכר אך ציבוריים שיטחי־פעולה

הוא !!חייל. למען הוועד של החייה ברוח
 1907 בחנוכה ארצה עלה באוקראינה, נולד
 אותן חלוצי של הרגיל הגילגול את ועבר

 אבנים סתת במושבות, חקלאי פועל שנים:
ב ציוני ושליח א׳ דגניה מייסד בירושלים,

תבל. חלקי רוב

ר ט פ  דויד ,80 בגיל בתל־אביב, ♦ נ
כ שנה 35 במשך שימש אשר ארליך,

והציל הגדולה העיר של ימה בחוף מציל
 מטביעה. נפשות 5000מ־ למעלה אלה בשנים
 ועבד מבסרביה 1921ב־ ארצה עלה ארליך

 לעבודה התקבל עת ,1924 עד כפועל־בניין
עבו שנות משך כמציל. תל־אביב בעיריית

 רבים הצטיינות אותות ארליך צבר דתו
 בשנותיו מתרהצים. להצלת מיבצעיו עבור

 שחייה וללימוד להדרכה התמסר האחרונות
משותקים. לילדים

ע ב  הבינלאומי המצרי השחיין ♦ ט
 אימוני־שחייה בשעת — מחמוד האנאפי

ב המצרי בצי שירת מחמוד התיכון. בים
 בתחרויות- רבות במדליות זכה סגן, דרגת

בינלאומיות. שחייה

סגל

ו633 הזה העולם


