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תמרורים
ה ד ל ו ),19( פאואר לרומינה . נ

 ו־ המנוח פאואר טיירון השחקן של בתם
 אל" הצועני הזמר ולבעלה, כריסטיאן, לינז־ה

בכורה. בת באנו,
ג ו ח  ח״כ של 62ה־ יום־הולדתו ♦ נ

 מאז אגודת־־ישראל
יע שלמה ,1959
ס. קב רו  יליד ג

בצ עסק הונגריה,
 בעיתונאות, עירותו

 הכללי המזכיר היה
ב אגודת־ישראל של

ל עלה טרנסילבניה,
 ומאז ,1950ב־ ארץ
 הדת מעסקני אחד

ב ביותר הפעילים
ה הכפייה שטח

דתית.
1

ו ג ג באו ♦ ח
 את עצמו יום תו

 היא — יום־הולדתם
 שני — 65 והוא 63

הוותי הבמה אמני
דגנית לאה קים,

 אמנית וכיום אוהל תיאטרון (לשעבר
 המנהל פינקל, ושמעון בלתי-תלוייה)

הבימה. תיאטרון של האמנותי
♦ ג ו ח  העורך של 63ה־ יום־הולדתו נ

 הצהרון של הראשי
 גם שהוא מעריב,

ה המאמרים כותב
 מאז בעיתון ראשיים
ע־ ד״ר של פטירתו

א קרליבך, זריאל
ה ״) רי ו ציי ״ )

דיסנצ׳יק.
ר ט פ ת . ה

ב שנים 12 לאחר
 כצנזור שימש הם

הבריטי, הסרטים
טרכליין ג׳והן

 ״שאני מפני ),67(
 סרבליין, שהצהיר. כפי מין,״ מסרטי שבע

 סרס כל לראות חייב שהיה לשעבר, מורה
 כל עלי ״נמאסו הוסיף: לבריטניה, המגיע
 השבדים הגרמנים, האמריקאים, המין סרטי

הפעו אחת ספק ללא הוא מין והאיטלקים.
 לראות אך — הנפלאות האנושיות לות

 — הפסק ללא זאת מבצעים אחרים אנשים
עלי.״ האהוב הבידור סוג בדיוק אינו זה

ה נ ו למח הטכניון מוסד למנהל ♦ מ
 ד״ר ופיתוח, קר

ברנש הרכרט
 כימאי ),56( טיין

 במיקצועו אורגני
 1947ב־ לארץ שעלה

 שם מארצות־הברית
ה תואר את קיבל

להצטר עד דוקטור.
האקד לסגל פותו
 לפני בטכניון, מיה

 שימש שנה, כחצי
ל כיועץ ברנשטיין

 להשכלה מוסדות
תע ולמפעלי גבוהה
שייה.

ה נ ו  סוכני התאחדות למנכ״ל ♦ מ
 גרד ישראל בישראל, ותיירים נסיעות
ה ק אדמיניסטרטי כמנהל שכיהן ),32( ש

 שליד מדע עתירות מתעשיות אחת של בי
 קו־ הסיטי בוגר הארץ, יליד וייצמן. מכון

 שווקים, ובמחקר במינהל בניו־יורק לג׳
 שכיהן פדר ראובן במקום לתפקידו נכנס

ההתאחדות. כמזכ״ל האחרונות השנים 10ב־

ד ב א ת  והשאיר אקדח ביריית ♦ ה
 מעשהו את הסביר בהם מכתבים אחריו

 לעניינים הארץ סופר אישיות, בסיבות
ה ערביים, ש  בבגדד שנולד ),31( שי מ

 שירותו בזמן ושעסק 1951ב־ לארץ ועלה
ב למד ערביים, בעניינים במחקר בצה״ל

ה ומדעי סוציולוגיה העברית אוניברסיטה
בהארץ. לעבוד התחיל 1969וב־ מדינה

ר ט פ מ מחלה לאחר במוסקבה, ♦ נ
הסו המטוסים מהנדס ,65 בגיל מושכת,

 את שתיכנן מיקויאן, ארטם בייטי
 גיבור בתואר פעמיים ושזכה המיג מטוסי

 ברית־המועצות. של הסוציאליסטית העבודה
 הראשון הבוכנה מטוס את תיכנן מיקויאן

 מטוסי את פיתח ואחר 1939ב־ מיג מדגם
בטידרה. הדגמים שאר ואת 15 מיג הטילון

ה העולם 1737 הז

ברנשטיין

עלית
גאה

בלהיט
 אתר ותרצה קריבושיי דוד את ומברכת

 נעמי״ על חולם ״אני שלהיסם
 על המבוסס להיס ודוד, חדווה של בביצועם

״עלית״ למוצרי פירסומת שיר
 הראשון במקום זכה

ביפאן. לשירים הבינלאומי בפססיבל

ר׳ צ ת מו ד הם עלי מי לרייט ת

־ממז?מן
 נעלי להברקת ספר״ תכשיר

הגוונים לכל עור-מתאים
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ת־א 29336.ת.ד הפצה:

הטלויזיה מקלט
ם! הטוב ל עו ב

 רשמי-קול טרנזיסטורים, גם
 ריו1ןק-ןן!סכ ומערכות

ע־י מיוצרים מעולים
2) 111צ£116ט8-101^

 חדשים: לעולים חשוב
 במהירות הספקה
 מכס. וללא מירכית

בעייםהבלעדי:כינורי ,הסוכן

נפתח
 וכוריאוגרף הרקדן בהדרכת

הטלויזיה

לוי שמעון
 למחול סטודיו
ומודרני ג׳אז

השרון כרמת
 ומבוגרים לילדים כיתות

ומתקדמים מתחילים
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25.10.70 מתאריך :ההרשמה
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