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תמרורים
. ר ח ב  ב- הצעירה הלישכה לנשיא נ

 בינלאומית מרשת חלק שהיא תל־אביב,
 בהן שחברים ארצות 80ב־ לישכות של

 מרדכי ,40 גיל עד איש למיליון קרוב
פזכים. בהברת מכירות מקדם רוט,

ג ו ח ה של 66דד יום־הולדתו . נ
 לוין דב, ברוניסדב לכלכלה דוקטור

 מפולין לארץ שעלה
,1932ב־ לראשונה

 וכשעלה לפולין חזר
כ כיהן שנייה פעם

 הפולני הבנק מפקח
בתל־אביב. פ.ק.או.

ה־ לשטח עבר אחר
 והעיתונות פידסום
העי ליו״ר ונבחר
ב הפריודית תונות

ליש־ ולנשיא ארץ
 של ילין יצחח כת

בני־ברית.

ה כ  הוף־ ׳ממשלת מטעם בפרס . ז
ב עתה היושב הישראלי הצייד השנהב,
בתע שהשתתף שמיר, עודד פאריס,

 ב־ שנערכה צרפתית אמנות של רוכה
ב זכה וציורו השנהב, חוף בירת אביגץ

הראשונים. המקומות אחד

ו א ש י  הגינד קרן מנהל של בנו ♦ נ
 יגאל שולקייס, שלמה המרכזית לאות

 ח הטלוויזיה שדרן של אחיו שילין,
ענכר. זהכה והדיילת שילון,

ו א ש י  הבכירה בתם בסן־דייגו, . נ
 סיריקיט, והמלכה בהומיבול המלך של

 אובולראטאנאן התאילנדית הנסיכה
 פי* ג׳נסן הטכנולוגי המכון ובוגר )21(

 עת 1968ב־ הכירו השניים ).21( טרג'
 במס־ קונקורד באקדמיה הנסיכה למדה

צ׳וסטם.

ם י ל ה נ ן מ ט ו  העבר כוכבת . ר
 כיל העסקים ואיש חיוורת ריטה

 ליד כחודש לפני אותה שפגש גילפין
 לה סיפר מגוריו, שבעיר הגולף מסלול

בה התאהב בצבא, 1944ב־ כששירת כי

לוין

חיוורת ריטה
אהבה סיפור

 לה שלח המסך, גבי על הופעתה בגלל
ממזכי תשובה קיבל אהבה, מיכתב אז

 לארוחת- להזמינה רוצה הוא ועתה רתה
הח והשניים הסכימה היוורת ריטה ערב.

בקביעות. מאז יוצאים לו

ש ר הכדו מגרש על מהופעתו . פ
 ),32( פלה המפורסם הברזילי השחקן רגל,

 סאנטוס קבוצתו עם שהמשא־ומתן אחרי
ב ששיחק פלה, נכשל. חוזהו, חידוש על

 לשם וזכה שנים 15מ־ יותר הקבוצה מדי
 שאר שבין עסקים איש גם הוא בינלאומי,

סאנטוס. העיר של הרדיו תחנת עסקיו

. ר ט פ  מפקד ,60 בגיל בירושלים, נ
 יעקוציו־ יצחק בכנסת הסדרנים יחידת
 בכנסת הראשונים מהעובדים שהיה כיץ
 בענייני האחרון בתפקידו ועסק 1948 מאז

וביטחון. אירגון

ו ד ב א ת  בקליפורניה, בביתם . ה
 בעולם המפורסמים המוצר ממעצבי אחד

דודים ואשתו )68( דדייפום הנרי
)69.(
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