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 גז או מרפסת רהיטי אמבטיה• חדר
בודדים? רהיטים

 ותאורה. צפדי-קיר-נכרשות וילונות• לשטיח• זקוקים
ועוד? בית קישוטי תמונות-מבחר

הדיור תרבות -ביתן
הישראלי ״הפרמננטה״

 רהיטים של ביותר והמגוון הגדול המבחר
ת ויבוא ישראל מתוצרת ה  אחד גג ת

!<תשלום -ללא פנים ארביטקט ע״י ייעוץ
בתשלומים קניה

לישראל תבל חידושי מביא בל-בושלום

למאוריציוס מאילת נשלח הזית״ ״עץ של זיקוק בית
 מתקן הזית״ ״עץ ע״י נשלח מאוריציוס לאי מאילת שהפליגה ונטוריס״ ״אנטוניום באניה

 משוכללת אלקטרונית בקרה מערכת וכולל םי.די. שיטת לפי והמופעל טון 200 השוקל זיקוק
ביותר.

 לתהליך לעבור שהחליט מאוריציוס, באי שמנים להפקת מודרני לביח״ר מיועד המטען
 נמסרה מכך כתוצאה האחרות. השיטות על עדיף הוא כי ושוכנע שבחן לאחר סי.די. הזיקוק
הזיקוק. שיטת החלפת את המאפשר מיוחד ציוד לבנין הזית״ ל״עץ הזמנה

 אחרת הזמנה הזית״ ב״עץ כעת משלימים ליצוא, שמן מפעלי ובניית לתכנון המיוחד באגף
 הלטינית לאמריקה השבוע יצא — המפעל ממנהלי — ליבוביץ׳ מר הסינגפור. המיועדת

 של היצוא מפת על זה חדש באיזור שמן להפקת מטקן לאספקת הסכם חתימת לשם
הזית״. ״עץ

■ ■ 1 *■״וי

תמרורים
ו א ש י ה בארמון צנוע בטכס * נ

 הצרפתיה השחקנית במוסקבה, חתונות
 הרוסי והזמר )33( ולאדי מאריכה

מכו אחד שהוא )3(? ויסדצקי דימיר
 טאגא־ המוסקבאי האוונגארד תיאטרון כבי
 הרוסית לגירסה בחזרות עתה ומשתתף נקה
 של בשלישית נישואיה הם אלו המלט. של

ילדים. לשלושה אם שהיא ולאדי,

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  השחקן . ל
 שהיתר, )24( גאסמן ויטוריו האיטלקי
 ילדה לו סאלצה, לוצ׳יאנו לבמאי מאורסת

שנה, לפני גאסמן את ושפגשה 1966ב־ בן

ודאנדריאה גאסמן

 ג׳לייט עם שלו הרומן את שסיים אחרי
 שנים. חמש לפני בן לו שילדה מיניאל
 ולשלי ריצ׳י לנורה קודם נשוי היה גאסמן
אחד. ונכד בנות שתי ולו וינטרס

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  הכוכב . ל
 (גבירתי האריסון רקם 62ה־ בן האנגלי
גרוש ),34( האריס ואליזכט הנאווה)

 ילדיו. שלושת ואם האריס ריצ׳רד של תו
 רוברטס מרחל לגט עתה המחכה האריסון,

 נשוי היה שנים, שבע נשוי הוא לה )43(
 קנדל וקיי פלמר לילי חומס, לקולין קודם

הסרטן. ממחלת שנפטרה

ר ר ח ו  נלקח לשם שביו ממקום ♦ ש
הו צרפתי, ממוצא לאומנים־קנדיים על־ידי

הבריטי הדיפלומט יום, 60 במשך בו חזק
קרוס. ג׳יי״יס

ה נ ו  של המנהלים מועצת על־ידי * מ
הכללי למנהל נוסעים, קווי צ״ים חברת

אשל
 ושהיה רד־התחבורה

הימ מרד מראשי
.1950ב־ אים

ר ט פ ב . נ
 מ־ ,מרחביה קיבוץ

 ,68 בגיל שבץ־לב,
ש פרי אליעזר

נוס קווי צי״ם של
 את המפעילה עים

 ונילי דן האוניות
 ישראל־אירופה בקו

 נמרוד -רב־חובל
כ המשמש אשל,

 הספנות אגף מנהל
מש־ שליד והנמלים

פרי
 מפ״ם מטעם הראשונה הכנסת חבר היה

 יליד .1969 אביב עד המשמר על ומעורכי
 של הראשית ההנהגה חבר היה גאליציה,

 וב־ 1926ב־ לארץ עלה שם, הצעיר השומר
 הוועד חבר היד, במרחביה, התיישב 1929

 הוועד חבר העובדים, הסתדרות של הפועל
ה המוסדות חבר והיה הציוני הפועל

 עם ממנה שפרש עד מפ״ם של מרכזיים
ו רעיונית מחלוקת בגלל המערך, הקמת

השמאל. ברית ממייסדי היה

ר ט פ  והמורה הסופר ,76 בגיל ♦ נ
 מ־ בנעוריו היה שטיינכרג. ישראל
 החלוץ הציונית הנוער תנועת של מדריכיה

וזארומב. אוסטרוב פולין, בערי

ר ט פ  מיי־ ,82 בגיל בקופנהאגן, ♦ נ
 ראש שהיה כניקה, וואגן ג׳ור־גנראל

 מ־ החל בארץ־ישראל או״ם משקיפי מטה
 השנייה העולם מלחמת בימי ושעמד 1953

ביוטלאנד. הדנית המרי תנועת בראש


