
בינלאומית) (רמה
100 ברודחי

 הסיגריות עם אחת בשורה
בעולם. ביותר המפורסמות

 סייז קינג פר1ס
 אמריקאית תערובת

 דובק ע־י מיוצרת
ומעולה. עשיר טבק מעלי

10

צמח

תמרורים
ד ל ו ה תוכנית של למפיק־במאי ♦ נ

סי ,70ה־ בנזיקצב טלוויזיה ח, יו מ ולרע צ
ח, ייתו מ ח התרנגו להקת חבר יוסי, בן. נ

 ביים לשעבר, לים
,ב צבאיות להקות

ה של החיובי מובן
 שהוא כפי מושג,״

 למד להסביר, נוהג
 ב- טלוויזיה בימוי
 להפיק עומד חו״ל,

 את בטלוויזיה ולביים
 ביום הזמר פסטיבל

מ יביים העצמאות,
 תוכניות את עכשיו

 של הגדולות הבידור
שי׳ לאחר הטלוויזיה,

 ראלף עם החוזה
 גם חודש. לא עינבר

ב חברה היתד, היא בימתי: עבר יש לנחמה
אירית. בכורה: בת לזוג הנח״ל. להקת

ג ו ח  בחוג־משפח־ לא־רשמי בטכס ♦ נ
ת של 45ה- יום־הולדתה תה, ב ז לי ה א

ה י י  הריש־ החגיגות בריטניה. מלכת שנ
 יוני בחודש נערכות יום־ההולדת של מיות

 לטכסים יותר נוח מזג־האוויר שאז מפני —
 אלי- השמיים. כיפת תחת הנערכים המיוחדים

והשמו שנה 20 מזה כמלכה משמשת זבת
 כיסאה על לוותר מתכוונת היא כי אומרת עה

 בן צ׳ארלם הנסיך יורש־העצר בנה, לטובת
.22ה־

ר ט פ ת  כראש־ממשלת מתפקידו ♦ ה
 יותר של כהונה תקופת לאחר קאמבודיה,

התפטרו את שנימק נול, לץ גנרל משנה,
 לקה חודשים כמה לפני בריאות. מסיבות תו

חלקי. לשיתוק לו שגרם במוח, בשטף־דם

ה ת כ  שבועון נגד במשפט־דיבה ♦ ז
ט נפוץ, צרפתי י ׳ נ י י ו ג ד ר א ש ),36( כ
 פירסם שהשבועון מפני התביעה את הגישה
מנה היא כי ידיעה

 נגד נואש מאבק לת
 הקמטים ונגד גילה

 וכי בפניה; שהופיעו
 פלסטי ניתוח עברה

הפ עור למתיחת
הכחי בריג׳ים נים.
ו הידיעה את שה

 בסך פיצוי דרשה
 בית־ ל׳׳י. אלף 150

 ב־ שוכנע המשפט
 לה ופסק צידקתה
 7000 בסך פיצויים

 בריג׳יט אגב, ליי.
 רומן עתה מנהלת

 קאלט, כריסטיאן עם
 המתנשא סקי מדריך

ם״מ. 190ל־
1

ר ט פ ב . נ
 מי ,64 בגיל האיטי,
 האיטי רודן שהיה
— שנה 14 במשך

(״פאפא פראנסוא
ה. דוק״) י לי א כ  די

 בתפקיד מקומו את
 קלוד ז׳אן בנו, ירש

ב כבר לאביו רשמי כיורש שהוכרז ),21(
שעבר. ינואר חודש

♦ ר ט פ  בגיל בידינסון, בבית־החולים נ
 תל־אביב עיריית הנהלת חבר שהיה מי ,64

 ד״ר — שנים 10 מזה שלה המועצה וחבר
ק ח צ ד. י ד  ב־ לארץ עלה פולין, יליד רי

ה למועצת שנים 10 לפני נבחר ,1950
 שירותי של המנהל בוועד חבר והיה עירייה

העירוניים. האישפוז
1

♦ ר ט פ פרופ ,70 בגיל בירושלים, נ
באוני המורים מוותיקי פרנקל, פ3מ סור

ה הכימיה מחוקרי ואחד העברית ברסיטה
 אוסטריה, יליד בישראל. הידועים אורגנית

הקמ עם העברית באוניברסיטה לעבוד החל
.1925 בשנת תה,

ר ט פ  מחלוצי שהיה מי ,92 בגיל ♦ נ
 (וילבוש־ וילכוש נחום בארץ התעשייה

 לפיתוח החברה את 1903ב־ שייסד ביץ),
 מיפעל ייסד 1906וב־ בארץ־ישראל תעשיות
 אחר בחיפה. סבון ותעשיות שמן למיצוי

 שנחרב ברזל, ויציקת למכונות מיפעל הקים
מ היה 1919ב־ הראשונה. העולם במלחמת

 בתל- הראשונה המהנדסים אגודת מייסדי
 שמן בית־החרושת ממקימי אחד והיה אביב

שנים. עשרות במשך ומנהלו

1756 הזה העו*ם

כריג׳יט


