
תמרורים
ד ל ו ל ב־לינסון, בבית־ד,וזולים * נ

ב הציבור ויחסי הפירסום מחלקת מנהל
רוביו־ תלנה התמרוקים חברת של ישראל

דיין ומשה ברי! דבורה,
 ,33 בן הארץ יליד דיין, משה שטיין,

 ,32 בת הארץ ילידת דבורה, ולרעייתו
 הזוג, של הבכור הבן בדלן. שלישי, בן

שבע. בן רני, והשני, 11 בן הוא יעקב,
ה פ צ ק מ ו נ י ת ה השחקנית ♦ ל

ל אם שהיא רדגרייב, ואנסה בריטית
 לבמאי מנישואיה שניים — ילדים שלושה
 מיה־ נוסף ובן ריצ׳ארדסון טוני הבריטי

 לו נרו, פרנקו האיטלקי השחקן עם סיה
 אבי גם הוא הסברה ושלפי נישאה לא

ילדה־שבדרך.
ג ג ו רמת־גן של הבתים בונה ♦ ח

 את גולדשטיין) והאחים גבעתיים בעיקר
 גולדשטיין. אהרון ,68ד.־ יום־הולדתו

ה־ המפלגה מטעם כח״ב שנים מאז מכהן

גולדשטיין
 הנהלה חבר היה לכן קודם ליברלית.

הכלליים. הציונים בהסתדרות

ה נ ו  ארצות־הברית, נשיא על־ידי ♦ מ
ב ארד,״ב, בממשלת שר־האוצר' לתפקיד
ש קנדי דייוויד הרפובליקאי של מקומו

 הדמוקראט לשעבר, טכסט ׳מושל התפטר,
 בעת טכסס כמושל שכיהן קונאלי ג׳ון

ב ונפצע 1963ב־ קנדי ג׳ון של הירצחו
 ושהוא קנדי נסע בה המכונית על יריות
ג׳ונסון. לינדון לשעבר הנשיא של ידידו

מזכירתו של הקדמי החלק
 האוטומטית המזכירה כמוכן
ביממה. שעות 24 לטלפון עונה

:מספקים אנו וכן
ת * תקנ ת מיקרופונים ה טו הקל ו
האונה מכשירי *
טלפון מגבירי *

שלום־עליכם רה׳ דוקטור, רדיו
.244118 טל׳ ת״א, ,18

י ו נ מ ה  
 קיבלת

 חשבונך,
 נא סוע

בהקדם. אותו

ח5סםפ8םט8ז!7
נשים בין דו־קרב

 גברים רק שידוע, כמה עד
להזמין נהגו

 זאת, ובכל לדו־קרב. זה את זה
 1718 בשנת כי בהיסטוריה נרשם

 הפאריזאית הרוזנת הזמינה
 אקדחים לדו־קרב דה־פוליניאק

 כששתיהן דה־נסלה, הדוכסית את
 אחד. גבר של ליבו על נאבקו
 ממרחק בזו זו ירו שתיהן

 הסתיים והדו־קרב צעדים 25
 דה־נטלה. הדוכסית של בפציעתד,

 דו־קרב מנהלת אינך האם ואחז
 יום? יום אחרות נשים עם חשאי

 תצאי אל נישקך. היא הופעתך
 הגמישונים התחמושת: מיטב בלי
 נראית את שבהם ״מרסי״, של

 עצמם את מתאימים הם כי נהדרת,
 כאילו ממש ולגיזרתך, למידתך

 גופך. על אותם יצקו
 מתרימים ״מרסי״ של הגמישונים

 חריגות בלתי שמידותיה אשה לכל
 שהם ההרגשה את תאהבי ואת

לך. מעניקים
ם שי ת נ ו נ חי א • נו ב ר ג ב

♦ ר ט פ ב מהתקף־לב, בלוס־אנג׳לס, נ
 מוצקין, תיאודור פרופסור ,62 גיל
 מוצ־ ליאו הידוע הציוני המנהיג של בנו
מ היה נודע, מתמטיקאי תיאודור, קין.

ה של למתמטיקה במכון המרצים ראשוני
בירושלים. העברית אוניברסיטה
ר ט פ  זקן ,70 בגיל מהתקף־לב, ♦ נ

 הארץ מערכת חברי
 ׳שנתיים לפני שפרש

אח לגימלאות וחצי
 שנות־עבודה, 47 רי

ידי בפירסום בעיקר
 על ומאמרים עות

ה בעולם י המתרחש
 רחמים - ערבי

 סוריה יליד מוצרי.
ל חמש בגיל עבר

 את התחיל מצריים,
ב ביהארץ עבודתו

ה ככתב 21 גיל
 וב־ בקהיר עיתון
 לתל־ עבר 1923
 ערביים לעניינים המדור לעורך ותפך אביב

הארץ. של

ה ר ט פ  ,89 בגיל בפתק־תקווה, ♦ נ
 השומר ממייסדות חנקי], שרה חיה

ו 1903ב־ לארץ ועלתה ברוסיה שנולדה
ל 1904ב־ נישאה בפתח־תקווה. התיישבה

ה ממייסדי הוא גם ז״ל, חנקין יחזקאל
 הקבוצה עם יחד עלתה, 1920ב־ שומר•

 הריסות את לשקם חלוצים, של הראשונה
 לגור עברה 1943וב־ ותל־חי כפר־גלעדי
התגו האחרונות השנים 13ב־ בבפר־אתא.

בפתח־תקווה. יוסף בנד, אצל ררה

1738 הזה העולם


