
ה ד ו ת
טורטיי ״אירופה לחברת

 הלבבית תודתנו את להביע ברצוננו
 הנהדר הטיול על הערצתנו, וריגשי

 מכל מאוד נהנינו עבורנו. שבצעתם
 מהאכסון לנו, שספקתם השרותים

 שרותים עם מצוינים מלון בבתי
 נוח, באוטובוס מהתחבורה צמודים,

מה הזמן, כל לקבוצה צמוד שהיה
 ונד לנו שהיגשתם הדשנות תארוחו

השו בערים והמגוון המענין הבידור
כאור אותנו הזמנתם שאליהם נות,

חברתכם. חי
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ל מודיעים אנו רב בטפוק
הש בי הנכבדים לקוחותינו

 לדרגת הגיע שלנו הטכני רות
ב קלקול שכל כוו, שלמות
 אנו שלנו הטלויזיה מקלט

 בתל־ שעווק 24 תוך מתקנים
הארץ. חלקי וברוב אביב

 להגיע יכולנו שבזו לשלמות
 של המינימלי האחוז בשל גם

 במקלטי אפשריים קלקולים
״שאוב־לורנץ״. הטלויזיה

 1ירד של בישראל הבלעדי הסוכן בע״מ כנורי
£מ£1'12 נ8־0 ולרשמי־קול. לרדיו לטלוויזיות, 5כ>9ס\
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ע קצו  נפלא מ
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 רוכש ״!־יאנה״ ספר בבית ן
סף התלמיד,  כוקצועי לידע בנו

ח סי שי נ  עצמי ובטחון רב מע
שית, בעבודה ת וזאת מע דו  תו

ת ו ח ו ק ל ת ל ו ב ר ת ה ו ע ו ב ק ה  ו
ת קרו מב ^ ^ בסלון ה

אזרחי ידיעות שירות
 טיננבוים יהודה בהנהלת.

• בילוש • חקירות
מבוקשים כתובות איתור

עקובים חובות, גבית
________.240292 טלפון 155 דיזגנוןז________

תמרורים
ו א ש י בירו רב־משתתפים בטכס ♦ נ

 גרי ושלום )21( רוכינגר תמר שלים
צלמי־העיתונות זוג של רתם תמר, ).25(

 מיוחד חינוך לומדת רובינגר, ודויד אני
ב טכנאי שלום, את הכירה היא לנוער.

בירו עמידר מנהל של ובנו ישראל קול
שנים. ארבע לפני שלים,

כוכב הופמן, דפטץ . נישאו
אן הבוגר, שנים. מזה- ידידתו כירן, ו

ואן דפטין
ג ו ח  עגומה־ באוזירה במוסקבה, * נ
 טיגראן של 50ה־ הולדתו יום במיקצת,

 שאיבד אחרי אחדות שעות פטרופיאן,
 קביעת בשאח־מט. העולם אלוף תואר את

 אלוף• שאף גבול הוא 40 גיל המומחים:
 אותו לעבור יכול אינו זה במישחק עולם

ומחשבו תגובותיו האטת מחמת בשלום,
 ,32 ספאסקי, בורים :החדש האלוף תיו.

רוסי. ולאב יהודיה לאם בן

ז פ ש ו  הכללי המזכיר במוסקבה, ♦ א
 וולדק הצרפתית ו־קומוניסטית המפלגה של

ה לוועידת־הפיסגה הגיע היא .54 רושה,
 מערכת־הב־ אחרי ותשוש עייף קומוניסטית

 הנאום את לשאת הספיק בצרפת, חירות
ש לפני הצרפתית המישלחת של המרכזי

בכל לניתוח לבית־חולים, והועבר התמוטט
יותיו.

ד ב א ת  הפולני הסופר ,35 בגיל ♦ ה
 ב־ ידיד בדירת חלאסקו, מארק הגולה

 התפרסם הוא המערבית. גרמניה וויסבאדן,
הביקור סיפרו את פירסם כאשר לראשונה

 לחזות לקאן הגיע בשבוע, השמיני חיום תי
הבינ בפסטיבל שם באותו סרט בהקרנת

 שלוש למולדתו. חזר לא ומאז — לאומי
 בה בישראל, בילה גלותו שנות 12 מתוך

 בישרו־ על ולהעריכו, להכירו רבים הספיקו
 המופרזת, שתיינותו אלימותו, החריף, נו

הסוערות. ואהבותיו שינאותיו
ר ט פ מארשל פילד ,77 בגיל ♦ נ
 ג׳ורג׳ ליאופריק רופרט הארולד

הב המצביא מתונים, הרוזן אלכפנדר,
בצפון- בנות־הברית נצחון על שפיקד ריטי

אלכסנדר
 השנייה. העולם במלחמת ובאיטליה אפריקה

 מונטגומרי הגנראל על הממונה היה הוא
יפא פלישה לכן קודם סיכל באל־עלמיין,

 לפקודיו: הזדמנות בכל !:טיף להודו, נית
בהת אתם אם אפילו התקיפו ״התקיפו!
 פילד־מארשאל לדרגת הועלה הוא גוננות!״

 כמנצח נכנם בו היום ,1944 ביוני 4ב־
לרומא.

ה ר ט פ  אריאלה ,27 בגיל . נ
 בפאריס. במיטבחה ממכת־חשמל טפיארו,

רק רקח, יואל המנוח של בתו אריאלה,
 לד״ר נישאה העברית, האוניברסיטה טור
ה בת בתם ועם עימו שהתה טיפארו, חיים

 עבודת־ בעלה עושה שם בפאריס, ארבע
ב נוכחת היתד, אמה בווירולוגיה. מחקר

 לפני התחשמלה. שאריאלה שעה מיטבה,
 באמבטיה, גז מדליפת האב מת שנים, ארבע
באיטליה. ביקור בעת

ר ט פ  מהרז, שלום ,50 בגיל . נ
 15 שלפני בארץ, רביעי דור חיפה, תושב

 התקומם כאשר בארץ שם־דבר הפך שנה
 חיפה. בעיריית חושי אבא של שילטונו נגד

זכו על נאבק העירייה עובדי ועד כחבר
 בכך פתח חושיסטאן, מנגנון נגד יותיהם

 של שילטונו התאושש לא שממנו במרד
חושי.




