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 ורגישות יציבה תמונה
ת גבוהה  למערכות הודו

טה  לגלי נפרדות קלי
ולגלי

ת נפלא צליל > לרמ הודו
ת גדול אליפטי קול  בחזי

ט מקל ה
 אינטש 24 רחב מסך >

מעלות 110 ס"מ) 61(
ט > טרס ת מצוין קונ  הודו

סן לזכוכית  יצוקה מ
כל לסינון צבע עם ר(  או

מיותר) נוסף סינון
ת שנתיים !  למנורת אחריו

מסך ה

ימה כול

צ4ז

ף 13000£7 י ד נ עוע ד ו ר

60 - 16 בגילים ישראל לתושבי

ואשה: גבר
״. מי - מחר אבל - לזה זו אלמונים עדיין אתם היום עז ד יו

יודע! דולינגר״ ״סטיוארט
 של האלקטרוני המחשב באמצעות ופרטי סודי באופן זה את זו להכיר תוכלו

האידיאלי. הזוג בן/בת את עבורכם ימצא המחשב דולינגר״. ״סטיוארט

מפיוטרס״ ״דולינגר אל: עכשיו כתבו תל-אביב 4775 ת.ד. ,5.0.0. קו
ת. וללא תשלום ללא שאלון ותקבלו מבויילת) מעטפה (בצרוף התחייבו
__

!!!בחייכם אי־פטם שתעשו ביותר !הנבון הצעד זהו !זכרו

תמרורים
♦ ד ל ו ל נשואין, שנות ארבע אחרי נ

ה בנם לוי, (כושי) ואברהם רות
ל הוצאה חברת מנהל שהוא כושי, בכור.
 ניו־ ,ירושלים בתל־אביב, סניפים לה אור,
 בפירסומי בעיקר עוסק ופרנקפורט, יורק

ה המסעדות תחרות את ומארגן תיירות
המזלגות. פרס את מקבלים

ם י פ צ ק מ ו נ י ת ה שחקן . ל
 ג׳וליאנו קולנוע
נט וידידתו ג׳מה

זהו רוכרטי. לי
 של השני תינוקם

הלא־נשוי. הזוג בני

ם י ד מ ו  יד ע
א ש נ י ה . ה

 הצרפתיה־יהו־ זמרת
 והמו- דלידה דיר,

ו למיסטיקה מחה
מזרחיות לדתות

 דאסז׳א■ לארנו
ב המופיע רדינם,
 הצרפתית. טלוויזיה

 חברה למנהל בעבר נשואה היתר. דלידה
מורים. לוסיאן התקליטים

ו א ש י  כי שהסתבר לאחר בסתר, ♦ נ
היוגוסלבי השחקן לתינוק, מצפה הכלה

וכרנקה בקיפ
פטריק, ברנקה וידידתו פמיו כקים

ב בתיאטרון שנים במשך שיחק איתר.
בלגרד.

ה נ ו האמרי בחיל־האוויר לגנרל ♦ מ
 ).49( הכן ג׳יימם דניאל הכושי קאי,

 ק״ג) 107( והכבד )190( הגבוה ג׳יימס
האווי הגיס מפקד כסגן בוויאט־נאם שירת

 30 הפילו שלו הפאנטום שמטוסי ,8ה־ רי
כהונתו. בתקופת מיג מטוסי

ה ר ח ב  על־ידי שנערך במשאל ♦ נ
 לבד־ בארצות־הברית, ידוע בידור שבועון

 ברציפות, השנייה הפעם זו השנה, רנית
זכ שעברה בשנה פטרייסנד. ברברה

 במצחי- הופעתה עבור בתואר ברברה תה
דולי. בהלו משחקה עבור — השנה קונת,

ג ר ה ה בכביש בתאונת־דרכים * נ
ה ליילנד־אנסדוד, חברת מנהל חוף, ש  מ

).63( יוליש
ר ט פ ב מהתקף־לב, בניו־יורק, ♦ נ

 אה שהסדיר האמריקאי הפרקליט ,53 גיל
 אבל רודולף הסובייטי המרגל החלפת
 — פאוור גרי האמריקאי 2היו־ בטייס

 שזוקפים נוסף מבצע דונובן. ג׳יימס
 1000 של שיחרורם דוגובן: של לזכותו
ל פלישת־הנפל בעיקבות שנעצרו קובנים
.1961ב־ בקובה, החזירים מפרץ

ר ט פ  אחד ,73 בגיל בתל־אביב, ♦ נ
ובעברית, באידיש הבימה שחקני מגדולי

טור־ זיגמונד
פולין, יליד קוב.

 1952ב־ לארץ עלה
ה בין כאן, ויסד
 תיאטרון את יתר,

התי שהיה זוטא,
ה העברי אטרון

הראשון. נודד

ה ר ט פ . נ
ש מי ,94 בגיל
מחלו אחת היתר,
הש העלייה צות

ש וממייסדי לישית
 רחל בורוכוב, בונה

 מ־ למעלה אחריה השאירה לוינשטיין.
ונינים• נכדים בנות, בנים, 50
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