
המומחה. על סמוך
 כאשר כך תנהג לא מדוע מומחה. לרופא והולך ממהר אתה כשורה, אינו משהוא ברע, חש הנך כאשר

 משוכללים טובים, אמינים, פיליפס מכשירי נכון, בביתך? פיליפס ממכשירי אחד עם בעיה לך יש
 הן ורק הן כי פיליפס, ממעבדות אחת אל הסום ללא פנה קורה. זה גם אך רחוקות, לעיתים רק ומתקלקלים

 מקוריים. חילוף חלקי לך ומספקות למיניהם פיליפס מכשירי בתקון מתמחות
 פיליפס. של המומחה על סמוך המומחה. לטפול הראוי מעולה מכשיר פיליפס
כביסה. ומכונות מקררים בטוח:טלוויזיות, - פיליפס מכשירי לכל שרות

526628 טל. אליעזר, ק. מאירהוף ככר :בחיפה
40439 טל. פל, בנין שמונה קרית העליון: בגליל

51167 טל. ,17 טשרניחובסקי רחוב בתל־אביב:
23561 טל. ,2 ישראל אבן רחוב :בירושלים

3639 טל. ,79 הפלמ״ח רחוב בבאר־שבע:
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 הנוער חוגי פגישות
חדש״ כוח — הזה תנועת,,העולם של

ה ,15.7.71 ,7ז ביום ע ש ש ,20.30 ב ב ניפג ש שו שלו ם ב  הערי
ת לו דו :הג

בירושלים
הגרמנית, במושבה

 הבריכה). (על־יד 5 חנניה רחוב
).13 ,4 (אוטובוסים

בתל־אביב
ברמת-אביב,

איינשטיין, רחוב
 האוניברסיטה. רחוב פינת

).79 ,27 (אוטובוסים

בחיפה
הכרמל, במרכז
 האם״. ל״גן בכניסה

הכרמלית). תחנת (על־יד
 סיגונזניגו. — \רנים־2נז ו/או אוהדים וצנוירים, צעירות

 לאזור יולי, בסוף חוגי־הנוער, של טיול מתארגן — לב שימו
הצפון.
בפגישות. — פרטים
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תמרורים
ג ו ח  ה־ של 26ה־ יום־הולדתו ♦ נ

ה הקאריירה את שהתחיל חקיין־זמר־בדרן
ין — שנה 20 לפני שלו בימתית י  מי

 כתאוש שנולד ניו־יורק, יליד כורשטיין,
בגיל כמיקצועי להופיע התחיל לאחות,

בורשטיין מייל,

הת ,1964מ־ חדש עולה בארגנטינה, שש
שנ בן לבן אב שנים, ארבע לפני חתן

ב ולצאת בארץ להישאר מתכונן תיים,
יחיד. תוכנית

ה ר ח ב  ב־ שנערכה בתחרות ♦ נ
 אס־ה, מיס של שלישית לסגנית מאנילה,

 צ׳יצ׳יל, גיה את, של ישראל נסיכת
 ־.,הכי־ בוגרת באר־שבע, תושבת ),17,5(

 בקיבוץ הנשיא אשל בית־ספר של השביעית
חצרים.

ו ד ר פ  הפרסי, השח של גרושתו ♦ נ
ה שנתיים מזה הקבוע וידידה סוראיה,

ש אינדוכינה, פרנסו האיטלקי במאי
 הודיעה שאשתו לאחר ולילדיו, לאשתו חזר

 עם להתחתן לעולם לו תאפשר לא כי לו
סוראיה.

ה ד ל ו  ריטה הבריטית לשחקנית ♦ נ
טרי האמרגן ולבעלה )28( טאשיננהאם

טאשינגהאס ריטה

 כת בת לזוג טישה. שנייה: בת כיקנל,
דודונה. :.7

ו ש ר ג ת  מריה האופרה זמרת . ה
 כטיסטה , ג׳וכאן ובעלה סאלאם
 בראשית פנתה שהזמרת לאחר מנגיני,

ה הגירושין חוק שאושר לאחר השנה,
 לבית־משפט האיטלקי, בפרלמנט אזרחיים
 היא שנים חמש כבר כי וטענה ברשייה

גט. מבקשת היא ולכן מבעלה בניפרד גרה

ר ט פ נ  ,33 בגיל קצרה, מחלה אחרי ♦ ;
כ לפני שהתפרסם רז, אברהם המחזאי
 ביום לא ההצגה את כתב כאשר שנתיים

 השומר חניך פתח־תקוזה, יליד בלילה. ולא
 פירסם העברית, האוניברסיטה ובוגר הצעיר

 לאחרונה שהה ספרותיים, במוספים סיפורים
 להרצות ועמד באנגליה השתלמות לצורכי

תל-אביב. אוניברסיטת של לאמנות בחוג

ר ט פ מ אחד ,73 בגיל ברומא, ♦ נ
רפ איטליה, יהדות של המנהיגים חשובי

 ב- מאבק בזמנו שניהל וני, כט א לן אל
 לשווייץ, לברוח נאלץ האיטלקי, פאשיזם

לאי העולמית המלחמה אחרי חזר משם
איטליה. יהדות למנהיג והפך טליה

ר ט פ בירוש הדסה בבית־החולים ♦ נ
 שניאור■ רייב יהודה ,77 בגיל לים,
 ,1929ב־ בחברון הפרעות מניצולי סון,
 במאורעות הכותל ליד ערבים על־ידי נפצע
ובלט במזרע שנים כמה עצור היה ,1936

 אצ״ל שליח הבריטי, המנדט בתקופת רון
 של הסבא בכינוי נודע ,1939ב־ בפולין

המחתרת.
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