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במהירות. ומתיבשים בקלות מתכבסים נעימים, קלילים, ברלון, רוטקס לבני
ם ם ה די ע ם מיו ם לגברי עי ס חדל, הנו ם ל עי ד ו ת הי ל להנו ם ונופש מטיו כי מערי ח, לבוש ו ב שו מ

אורירית. רשת ובסריגת שונים, בצבעים להשיג /

אליך קרוב תמיד
לון מפעלי ירי טל בלטוית בישראל מיוצרים ברלין חוטי אוה־ב. ובניו, בוקחפט יוסף חברת של ברשותה בעינז הנו

1061^ 1!-1>א
 שבועי, הפלגות שרות

 לנוסעים אקספרס
ולמבוניות
באנית־המעבורת

 הדחק) טון 6,000( אכילאום
 מחיפה בשבוע ו׳ יום בכל הפלגות

 ו־ פיראוס רודוס, ללימסול, —
(איטליה). ברינדיזי

 ל־ או הנסיעות סוכני לכל פנה
ף אלו ושות׳: אל

,94 אלנבי רחוב תל־אביב,
 611757 ,613389 טל.

,6 כיאט רחוב חיפה,
 67753 ,67752 טל.

 ע׳׳י שנקבע כפי הבטיחות סיווג
 והנמלים הספנות אגף מנהל

(״ג׳׳). 1939 ״אכילאוס״

 של המרכזי המשרד
חדש נוח - הזה העולם תנועת

 תל־אביב 90—88 החשמונאים רחוב
.5 חדר א/ הומה

.265836 מיספר טלפון
 הבאים: למועדים שונו המשרד שעות

 16.00—9.00 :א׳־ה׳ ימים
19.00—12.00:ב׳־ג׳־ד׳ ״
!3.30—9.00 :,ו יום

תמרורים
ג ו ח ץ של 80ה־ הולדתו יום . נ ר  פ

 הליברלית, המפלגה נשיא ברנשטיין,
 והתעשיה, המסחר שר בזמנו שהיה ומי

 סוחר בנעוריו היה גרמניה, יליד ברנשטיין,
 האנטישמיות על מסות וכתב בהולנד קפה

חברה. מחלות של כפונקציה
. ה כ  האפרו־ הסופרים אירגון בפרס ז

ל לוטוס, אסיאני,
ואפ אסיה ספרות
ה המשורר ריקה,

 מחמוד ישראלי
 כפר יליד דרוויש.

 לפני יצא גידידה,
 לחור שבועות כמה

להשת כדי לארץ
 חלוקת בטכס תף

 צווי־הרי־ אך הפרם.
 נגדו שהוצאו חוק

 עליו ושאוסרים
אח ביתו את לצאת

 בערב, שבע רי
ל להגיע ממשיכים

ביתו.

דרוויש

ה כ  בין שנערך מישאל בעיקבות . ז
בתואר בארצות־הבוית, הקולנוע בתי בעלי

תר הפופולרי השחקן  בארצות־הברית, ביו
ון — וסקראב שזכה אחרי חודשיים ג׳

ויין ג׳ץ
 חגיגי בטקס לויין הוענק הפרס ויין.

 ומושל כוכבים עשרות בנוכחות בהוליבוד,
לשעבר. שחקן ריגן, רונלד קליפורניה, מדינת

ן ו ד י  קליווה, בעיר בבית־המשפט ♦ נ
 נור* מאסר, שנות וחצי לשלוש גרמניה,

 עצמו שהציג 24ה־ בן קנוכה ברט
 ורימה העופרים, של אחיהם עופרים, כבובי

ומלונאים. סוחרים בגרמניה, המפורסם בשמם,

ן ו ד י ב לתחבורה בבית־המשפט ♦ נ
 500 של לקנס חיפה,

רש ולשלילה ל״י
לארב תנאי על יון
באש חודשים, עה
 ללא רכב נהיגת מת

 שגרמה תשומת־לב,
 נפצעו בה לתאונה

 חבר אנשים, כמה
 של המרכזת הוועדה

 יהושע ההסתדרות
 התאונה וויטצ׳ינה.

 עת ,1968ב־ אירעה
במכו וושצ׳ינה נהג
בכ הפרטית ניתו
חיפה־תל־אביב, ביש

 הנגדי למסלול עבר מהמסלול, לפתע סטה
 חיילים ששה פרטית. במכונית והתנגש

הכרתו. את איבד ווושצ׳ינה קל נפצעו
ם י ש ר ג ת  שנות שבע לאחר . מ

 רוגרט השחקן ילדים, ושני נישואין
 את עזב רוברט מדיון. ורעייתו ואגני

 באולפני זמנית ומתגורר המשותף ביתם
 של בשנית נישואיהם אלה היו אוניברסל.

 ווד; לנטאלי קודם נשוי שהיה ואמר,
דונן. לסטנלי נשואה שהיתה מדיון, ושל

. ר ט פ שהוענ אחרי שבוע בחיפה, נ
 שבתאי חיפה, של כבוד אזרחות לו קה

 מרכז וחבר אחדות־העבודה מוותיקי רובין,
 לארץ עלה פולין, יליד העבודה. מפלגת
 בבית־החרושת כפועל ועבד 30,־ד בשנות

 שנים במשך העבודה. בלישכת ואחר שמן
 ההדדית העזרה במוסדות פעיל רובין היה
בחיפה. ובמוסדות־ציבור ההסתדרות של

וושצ׳ינה

ר ט פ  מנהל שהיה מי בתל־אביב, . נ
 העלית מחלקת של והתקציבים הכספים אגף

 וממייסדי היהודית, הסוכנות של והקליטה
צימנד. דויד — הליברלית העבודה תנועת
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