
תמרורים
ה נ מ ת  צד,״ל, דובר לתפקיד . נ

 לסיים העומד כלב, יוסף אל״מ של במקומו
 פנחס אל״מ בצה״ל, הפעיל שירותו את

 1938ב־ לארץ עלה פולין, יליד ).51( להס
ב ההגנה של סטודנטים לפלוגת והצטרף

 במישטרת שירת 1941ל־ 1940 בין חיפה.
 לצבא 1943ב־ וגויים העבריים היישובים
 של הסיור בפלוגת שירת 1948ב־ הבריטי.

 בתפקידי שימש 1969ל־ 1961 ובין גבעתי
 ובפיקוד השריון בגייסות בכירים מטה
צפון.

ו א ש י  ישראל שגריר של בתו * נ
 תקרא אל במחזמר המככבת בצ׳אד

 של חברתו שהיתה נכון רדתי שחור, לי
 המוסיקה ומלחין ארקין, ג׳וקי הפנטומימאי

).22( נמרי יוני למחזמר,

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  של בתו . ל
 רונית פדרמן, שמואל דן מלונות בעל

 לאמה, השייך בבוטיק העובדת פדרמן,
 מומי עסקים ומינהל לכלכלה והסטודנט
שוורץ.

ם י ד מ ו . ע א ש נ י ה  של אחותן ל
 )51( נאסור מאגדה גאבור, ואווה זא־זא

 הל־ ניסור הונגרי ממוצא הכלכלי והיועץ
הרא מאשתו 1964ב־ שהתאלמן )52( טאי

פע חמש כבר נשואה היתד, מאגדה שונה.
אמרי עורכי־דין לשני בריטי, לטייס : מים

ה לשעבר, ולגיסה הונגרי לאציל קאיים,
סאנדרס. ג׳ורג׳ שהתאבד, הבריטי שחקן

ם י ד מ ו . ע ש ר ג ת ה  השחקנית ל
 שהוא ובעלה, מקגרו אהבה) (סיפור אלי
 פארא־ הסרטים הברת של המנהלים אחד

 אחד: ילד לזוג אוואנס. רוסרט מונס.
יהושע.

. ג ו ח בנו בתל־אביב, הרופא בבית נ
רבות, ויפהפיות ידידים משפחה, בני כחות

חיימוססקי אלישסע
היפהפיות כל

בנם חיימוססקי, רוני של הבר־מיצווה
רו י הלנה של הראשית היופי דיילת של

ה ובעלה חיימובסקי אלישבע בינשטיין
תשע. בגיל נוספת בת לזוג דב. קבלן

. ר ט פ  שבנורת־סטראטפורד, בחוותו נ
 החדש השמאל מנהיג ,60 בגיל מהתקף־לב,

 סופר, שהיה גודמן פול בארצות־הברית
חברתי. ומבקר פסיכותראפיסט

ה ר ט פ רי ,72 בגיל בתל-אביב, . נ
הוותי המורות אחת שהיתה ניקוסה נה
 סיימה רוסיה, ילידת בארץ. לריקוד קות

 עלתה במוסקבה, בקונסרבטוריון לימודיה
 בית־הספר את כאן והקימה 1925ב־ לארץ

 בית־ספר הקימה 1933ב־ לבלט. הראשון
 האולפן את וניהלה הקימה ואחר לאמנות

וקלאסי. תנ״כי לבלט הירושלמי

ר ט פ  צדק שערי בבית־החולים . נ
שכו כהן, דוד הרב ,86 בגיל בירושלים,

בדי שמיעט בגלל הנזיר, הרב בשם נה
 והיה החי מן שבא בגד לבש לא בור,

בישי למד ליטא, יליד קיצוני. צימחוני
ב 1922מ־ התגורר ובאוניברסיטאות, בות

ישיבה. בראש עמד בה ירושלים,

הי גם ל ט ס ל! א שו  בי
עיסות עיני□ התרעננות הטיסות

 רסת-מעכשיו בארצות וגברי□ נשים מיליוני של עיניהם ומרעננות הסיפוח הכחולות הטיפוח □טילה
 את מבליט ובכך וצורבות מערות מעינים אדמומיות מסלק עיפות. עינים מרענן סטילה בישראל. ,ם1

 שהייה או נסיעה בתום בים, רחצה לאחר לעיניך שיעזרו הכחולות הטיפות סטילה והעמוק. הטבעי יופץ
 סטילה יותר. טוב להראות כרי עת ובכל ממושכת קריאה לאחר מכוניות, עשן או אבק מלא באזור

 יותר. ומביעות יפות עינים לעצמם המעניקים וטלויזיה. קולנוע במה, שחקני של סודם הוא
 המאפשר דבר ביותר, קלה תהיה הטפטוף שפעולת כדי כמיוחד המעוצב בבקכוקון נמכר סטילה

 משרד רשיון לחלוטין. סטריליות טיפות סטילה רבה. בקלות לעצמו הטיפוח אח לטפטף אחד לכל
ב רק להשיג ניתן הכחולות הטיפות סטילה.כיאח על לך יספר שלך הרוקח 1312/234 מסי הבריאות

 ליי4.05 הבקבוקון מחיר מרקחת. בתי

1סטילה. עם רעננות יפוח.עיניים עיניים 1 . 1 - 3־1־4
כחולות עינים ,טיפות

ורזזנסקי - בא״-

הר! קרא הר! קרא מ הר! קרא מ הר! קרא מ מ

ך אין ! מה ל ד סי פ ה ל
 אותן! מזמין הקריאה לשיפור הישראלי המכון — מיל״ה

ת בדוק הקורס: בפתיחת רו הי תך מ א הבנתך קרי ם - ו  חינ
לקורס להצטרף תוכל מכן לאחר מהיוה קראה

 קריאתן מהירות את תכפיל אתה !בקורס מהשתתפותן להפיק תוכל מה
 פי־ לקרוא מסוגל אתה אולם לפחות. פי־שניים, בדקה) מילה 150כ- כיום (שהיא

 מסוגל אתה במקצת, כשרוני הנך אם מהר. יותר ופי־חמישה פי-ארבעה שלושה,
 והבנה קליטה תון זאת, וכל עמודים) וחצי (כשלושה בדקה מלים 1000 מעל לקרוא

:יפתחו הקורסים הקריאה. חומר של
, ב י ב א ־ ל ת  .21.8.72 שני וביום 17.8.72 חמישי ביום אמריקה ציוני בבית ב
, ם י ל ש ו ר י  .21.8.72 שני וביום 16.8.72 רביעי ביום (קטמון) אלישבע בבית ב

, ה פ י ח .21.8.72 שני וביום 16.8.72 רביעי ביום רוטשילד בבית ב
בערב. 6.00 בשעה תתקיים הקורסים כל פתיחת

 916185 טל. :פרטים הנחות. — ולמוסדות מאורגנות לקבוצות *
מהר! קרא מהר! קרא מהר! קרא מהר! קרא מהר! קרא

ת111ה *4 הזה ל 19ל


