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ביותר לגווב ן7ןו7ז שערך
השגה עוגות ובכל אויר מזג בכל

 ותוכחי! ןרט<ס,גסי7 הלן של החדש השמפו £3/\^ט בעזרת והגמישות הברק את לו החזירי
אמריקאית: נוסחה לפי המיוצר המעולה השמפו £3/\^ט סוגי 4 לבחירתך

0 3־£/\^/ט£99 31ו3נןווז0
שמן לשער

0 1ח011ח 31ר3קרח0 5.־־£/^/ט8
לשערך משי ברק להחזרת

0 3־£/\\<ט1־16-ז1כ31 51ו3נןווו0
הראש ועור השער להבראת

0ח01!*ו0ח!ח9 31ו3קווז00 5־£/\\/ט0
שער מעצב גם שהוא שמפו

*3**315.1.0*100*1 *.1£/*\ *מסזי

תמרורים
. ה נ ו במקו תובלה, מפעלי למנכ״ל מ

 פוקר חיים אלתרמן, אברהם של מו
 ב־ עובד החל בחיפה, הטכניון בוגר ),43(

 כל על אחראי היה ינדהמלח, במפעלי 1953
 ב־ למד סדום, במפעלי החשמל עבודות

 למנהל 1969ב־ ומונה עסקים מינהל 1968
בסדום. המפעלים

ם י פ צ ק מ ו נ י ת  שישה בעוד . ל
 מרצ׳לו ואהובה דנאב קתרין חודשים,

 מסטרויאני. לפלורה הנשוי מסטרויאני
 ואדים, מרודה שמונה בגיל בן לקתרין

 שרצה למרות נשואה, היתר. לא איתו שגם
בזמנו. לשאתה

ם י ל ה נ . מ ן מ ו כר השחקנית ר
גראהם הפופ וזמר סטרייסנד כרה
 נאש סטילס, קרוסבי, הצמרת מלהקת נאש
 השתתפותה כדי תוך פגשה אותו ויאנג,
? דוק חדש, מה בסרט

. ג ו ח  ציר- דני הפרדסן הבעל בחיק נ
פרטית, מכונית כמתנה לה שהעניק לין

חכמי ליאורה

 הרקדנית־כורי- של 26וד יום־הולדתה
חכמי. ליאורה אוגרסית

. ג ו ח  ליז רעייתו בחברת ברומא, נ
 ריצ׳ארד של 49ה* יום־הולדתו טיילור,

כרטון.
ר ח ב  אירגון על־ידי בניו־יורק, . נ

ם השנה, למפיק האמריקאיים, המפיקים א  ס
המצלי המפיקים לאחד הנחשב שפיגל

 סרטיו כשבין האחרונות בשנים ביותר חים
 טל והגשר ערב איש לורנס המפורסמים

קוואי. הנהר

בתש לונדוני, בבית־משפט . ה ת זיכ—
מ לירות אלפים עשרת בסך פיצויים לום

 זמרת צרפתי, ומשבועון לוקסמבורג רדיו
 הוגשה התביעה קאלאם. מריה האופרה

 מריה כי פירסמו והשבועון שהרדיו אחרי
 שאונסים לה שנודע אחרי להתאבד ניסתה

קנדי. ז׳קלין את לאשה נשא

. ר ט פ  מחלקת הנהלת חבר ,56 בגיל נ
 ההסתדרות, של הפועל הוועד של האירגון
 ב־ לארץ עלה גליציה, יליד ר• גל י?ןקכ

 כפר־סבא עיריית ראש של אחיו היה ,1937
גלר. זאב

. ר ט פ ב תל־השומר, בבית־החולים נ
 של בוניה מראשוני שהיה מי ,66 גיל

 משה לשעבר, עירייתה וראש נתניה
 1925ב- לארץ עלה פולין, יליד שקד.

 1928ב־ בפתודתקווה. בארות כקודח ועבד
מו חבר שנים במשך והיה לנתניה הגיע
כ מסויימת תקופה וכיהן העירייה עצת
העצמאיים. הליברלים מטעם עירייה ראש

. ר ט פ הרא ,84 בגיל מהתקף־לב, נ
 לארץ־יש- שהגיע קווקז יהודי מבין שון
 של לבואם הקרקע את להכשיר כדי ראל

 סמואלוכ, שמואל אחרים, קווקז יהודי
במל השתתף ,1920 בחנוכה לארץ שעלה

ב פעמיים נפצע הראשונה, העולם חמת
 מהצאר גבוה הצטיינות לאות וזכה חזית

ניקולאי.

. ה ר ט פ  אשתו שרייתה מי ,85 בגיל נ
 דילון, ג׳וזפין גייבל, קליק של הראשונה

 שחקנית גייבל, אותה פגש עת שרייתה,
 ונשאה בה התאהב למישחק, ידועה ומורה
 10ב־ ממנו בוגרת שהיתה למרות לאשה,
שנים.
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