
 בערב 6.30 בשעה 7.8.69 תשכ״ט, באב כ״ג ה/ ביום יתקיים
 מאיר גולדה הגב׳ הממשלה ראש כבוד בחסות רמת־גן באיצטדיון

: ת י נ כ ת ב

המבגיה. אלופי בהשתתפות מכשירים, על בהתעמלות ראווה מופע *
קלה. אתלטיקה תחרויות *
המשלחות. כניסת *
ראש-הממשלה. ברפת .*
המשלחות. רגלי עיטור *
הלפיד. כיבוי הסיום, הכרזת הדגל, הורדת — הנעילה טקס *
המשלחות. יציאת *
בין בינלאומי כדורגל משחק *

ת לבי! ארגנטינה פלייט" ריבר חר ישראל נב
 מהתחנה מיוחד קו נ,2 ,21 ,42 ,40 מס׳ :לאיצטדיון אוטובוסים קווי

דוד. ארמון קולנוע ליד ארלוזורוב מרחוב מיוחד וקו המרכזית

בקופות, כרטיסים

סך הבטח טי ם עוד לנעילה כר היו
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! לסחור בולי□

תמרורים
ה ח ת ו ה הזמרת . נ מ ח ץ, נ שי פ  לי
 בניתוח בפתח־תקווה, השרו! בבית־ד,חולים
 ההודעה טיבו. את מסר לא שביודד,חולים

 עבר קל, היה הניתוח היחידה: הרשמית
 להישאר העולה הזמרת את ויאלץ בהצלחה,

ימים. מעשרה יותר לא בבית־החולים

ו ס ר א ת  האמריקאי הקולנוע שחקן * ה
ט ר הציפו (אי ב

לנקאסטר, רים)
מ שהתגרש אחרי

 מזה וידידתו אשתו;
! חודשים, כמה ו ג

ר. האי אף על ש
 אם ברור לא רוסין,

ו יינשאו, השניים
המרי מפאת זאת
ש התכופות בות
 תדיר פורצות היו
הזוג. בני בין

ג ר ה בתאו ♦ נ
בגרמניה, מטוס נת

 בית־ חבר מבוואריה, קונסטנטין הנסיך
האי מפלגת מטעם המערב־גרמני הנבחרים

 במטוס טס הוא הנוצרי־סוציאליסטי. חוד
 לסערת נקלע כאשר שלו, הפרטי הספורט

הקרקע. על התרסק וערפל, גשם

ם ח נ ת  האנגלי היהודי השחקן ♦ ה
 עליו שהנחיתה המכה מן סלרם, פיטר
ה־ כאשר אקלונד, בריט הבלונדית אשתו

ברכארד
 קודארי, מיראנדה הנחמה: ממנו. גט שיגר,
ה הנערה שהיא מנקרופט, לורד של בתו

גירושיו. מאז בחברתו הנראית ראשונה

ם י נ ת ח ת ה שחקן י מחדש מ
 גריינג׳ר סטיוארט הבריטי קולנוע

הב לבנו ואם הראשונה אשתו שהיתר, ומי
 המחודש הרומן מארץ׳. ואלספת כור,
גי בהליכי גריינג׳ר פתח מאז פורח החל

ה שהיא קארולין, הנוכחית מאשתו רושין
במספר. שלישית

ש ר ג ת פרו הלב השתלות חלוץ ♦ ה
 מאשתו ברנארד, בריסטיאן פסור

 ניתוח־ עקב בעולם, התפרסם מאז אליטה.
 התרועע כחובב־חיים, ברנארד התגלה הלב,

 ניתן הגט תבל. רחבי בכל יפהפיות עם
 יהיה משניהם שאיש מבלי אשתו, לבקשת

 בביתה נשארה אליטה בבית־המשפט. נוכח
באירופה. היה כריסטיאן בקייפ״טאון,

ר ט פ  בגיל מהתקף־לב, בתל־אביב, ♦ נ
 ז׳בו־ זאב של האישי מזכירו שהיה מי ,62

 יליד רמכה. אייזיק העיתונאי טינסקי,
 באוניברסיטת המדינה מדעי למד פולין,
 בית״ר כנציב פוליטית בפעילות עסק ורשה,

 שימש שם וללונדון, לפאריס עבר בפולין,
 לארץ עלה ז׳בוטינסקי. של האישי כמזכירו

 כעורו תחילה בעיתונאות, ועסק 1940ב־
 בשנים חרות. עורך מכן ולאחר המשקיף

 ולעצטע העריב מערכת חבר היה האחרונות
 אגודת כיו״ר כיהן מותו יום עד נייעס.

העו ההנהלה וכחבר בתל־אביב העיתונא-ם
היהודיים. העיתונאים איגוד של למית

בטוחה ובהצלחה חיש־קל
שעתיים) של שעורים 8(ב״

ת ו נ ר צ ק
או עברית אנגלית ו/
(בר־קמא). גרג ב־אולפן

 236209 סל. ,5 גורדון :תל-אכים
 18 בצלאל ״הפקיד*, :ירושלים

30 לוין שמריהו ״במעלה*, 2 חיפח
--------1 דיו>0י?ו חי■■* מידי!

ציון עם הקוינטט

 בכתום״ ,,נערה
חלומות״ ״נסיכת
״הד־ארצי״ תקליט

 ולבטים בעיות
י י ח ן ב י המ

פאת

זיד־מן מרדכי חד״ר
רשמים. תוצאת
 בהגויוח להשיג
____הגדולות הספרים

ר ט פ  בגיל בילינסון, בבית״ד,חולים ♦ נ
 בשנים ששימש מי קצרה, מחלה אחרי ,62

 בישראל; הבוכרית העדה כראש האחרונות
אדיוף. שמחה

רה פט שנה חצי קצמן, חנה ♦ נ
לעש אם כשהיא ,100,־ד יום־הולדתה לאחר

 — שלושה פניה על מתו מהם — ילדים רה
 שמחה אחד, ובן־נין נינים, 42 נכדים, 20

 האדם כי לחייה האחרון בשבוע לשמוע
 לא בימי־נעוריה כי בהיזכרה לירח, הגיע

המכונית. עדיין הומצאה


