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 באירופה האופנה של האחרונה המלה
 גרבונים עם מכנסונים היא ובאמריקה

 בשבילך ין1ה| המתאים.?׳,,מרסי״ בצבע
 דקיקים - פגעים להוט מיודדים גרבונים

 את ביקיני. בגיזרת האורך לבל
 ביום) (וגם גמ^־ב הכלל מן. יוצא נראית

המכנסונים. גרבונים עם

תמרורים
ג ו ח  יום־ד,ולדתו מצומצם, בחוג ♦ נ

 מאיר האמריקאי, ההון איל של 69,-ד
 מאיר בשם שנה 69 לפני שנולד לנסקי,

 בה העיר גליציה, בגרודנו, סוחובלנסקי,
קרי־ ואברהם שפירא חיים משה גם נולדו

לנסר,י

 לא לארצוודהברית הוריו בהגיע ז״ל. ניצי
 בנם, הולדת של מדוייק רישום בידם היה

 — ביולי 4 סמלי, לידה תאריך לו העניקו
ארצות־הברית. של העצמאות הכרזת יום

ר ח ב ל באקדמיה כבוד לחבר ♦ נ
 שעלה והמתרגם המשורר העברית, לשון
ברי במצב מברית־המועצות כחודש לפני
 אף להערכה זכו ושיצירותיו קשה אות

גפונוס. כורים — בברית-המועצות

ו ס ר א ת  ה־ האזרחית בלונדון, ♦ ה
ו ביבגדלד, הדמיון ,74ה- בת אנגליה

 מילט, כודואן ,33ה- בן העתיקות סוחר
 וש־ 17 בן היותו מאז הרמיון עם המיודד

 שנים. 10 לפני כבר נישואין לה הציע
״יית האירוסין: על הדמיון של תגובתה

סו שהוא בגלל בי התאהב שבודואן כן
בעתיקות.״ חר

 האנוריקגית המכונית
האו־¥ בכבישי ונצמח !!נהיכיחה

 , מכונית
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השבוע תפר<ט
חצילים כבד

 בינוני חציל 1
 לכסות מיס

 מלח כפית 1
 גדול בצל 1
 שמן כפות 3

הטעם לפי פלפל
 קרם מרק שקיק 1

 מרק או ״ויטה״
״ויטה״

ביצים. 2

טוף
עוף

 עם המים בתוך בקליפתו החציל את מבשלים
 אותו מוציאים החציל התרכך כאשר המלח.

 עד השמן בתוך הבצל את מטגנים וקולפים.
 החציל את מוסיפים המטוגן לבצל שמזהיב.
 הפלפל, את מוסיפים יחד. ומועכים המבושל

 אש על מבשלים והביצים המרק שקיק את
 שהביצים עד מתמדת בחישה כדי תוך קטנה

 ומועכים מהאש מורידים מתקשות. הטרופות
מעט. עוד

 תנועת של הגיער חוגי
חדש כוח — הזה העולם

ע>
 ,20.30 בשעה ,15.7.71 ה', ביום

הגדולות! הערים בשלוש שוב ניפגש

בירושלים •
 חנניה רחוב הגרמנית, במושבה

(אוטובוסים הבריכה. על-יד ,5
4, 13.(

בתל־אביב •
 אינשטיין רחוב ברמת־אביב,

(או האוניברסיטה. רחוב פינת
).79 ,27 טובוס

בחיפה •
 ל״גן בכניסה הכרמל, במרכז
הכרמלית). תהנת (על־יד האם״.

 אוהדים וצעירות, צעירים
מוזמנים. — סקרנים ו/או

 מתארגן — לב שימו
ל ו י  חוגי־הנוער, של ט
הצ לאיזור יולי, בסוף

בפגישות. פרטים פון.

ו ש ר ג ת  14 לאחר רשמית, ♦ ה
 וד,מיליארדר פיטרס ג׳ין נישואין, שנות

 בפתאומיות שנעלם ),65( יה הווארד
ואי אשתו את זנח כי השופט פסק ולכן
הגט. את לה שר

ה פ צ ק מ ו נ י ת  של אשתו . ל
 איירלנד, ג׳יל ברונסון, צ׳ארלס השחקן

״מפני לד,ולימד מאירופה השבוע שהגיעה

איירלנד

 בארצות־ התינוק את ללדת רוצה שאני
מני ילדים שלושה יש לג׳יל הברית.״

 יש לצ׳ארלס ואילו מקאלום לדוד שואיה
קודמים. מנישואין ילדים שני

ר ט פ  ,60 בגיל בריו־דה־ז׳אנרו, ♦ נ
 של החדשנים האדריכלים מחשובי אחד

ש מינדלין, הנריקה היהודי ברזיל,
 בתי־הכנסת את ותיכנן בסאן־פאולו נולד

ריו. של

ר ט פ  שופט ,64 בגיל בירושלים, ♦ נ
 מרטון ד״ר לעבודה, הארצי ביודהדין
טס. במשפ השתלם בוקובינה, יליד אל

 ,1944ב־ לארץ עלה ובפירנצה, בווינה טים
למשרד־ד,משפ המדינה קום עם הצטרף

לפרק ראשון לסגן נתמנה 1954וב־ טים
לעבו ביודהדין הקמת ועם המדינה ליט
זה. בבית־דין לשופט מונה ,1966ב־ דה,

. ר ט פ האי ממחלת־דם, ,84 בגיל נ
 כוח וחסיד המאוחד הקיבוץ של דיאולוג

המדי קום שלפני בתקופה העברי המגן
 והשלישית, השניה הראשונה, ח״כ נה,

 יצחק השלמה, ארץ־ישראל ומפעילי
טכנקין.
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