
 לרומא סע
 לחנות

 ורהיטים
 תקנה
רוט! אצל

הנודעים היצרנים ע״י בלעדית עתה מיוצרים תמונה) (ראה 2000 שנות רהיטי
רוט״. ״רהיטי

 שאר (בין איטלקי ריהוט של אקסקלוסיבי מבחר תמצאו רוט״ ב״רהיטי
קורפוס. ואדי רוט ״דיק״ דני האדריכלים צמד ע״י המיוצר הסגנונות)

 רוט״. ב״רהיטי תמצאו אשר הדגמים, את מאפיינים מקורי ועיצוב רכה, ישיבה
 ובבחירת דירתכם בתכנון אדריכלי ייעוץ כשרות, לתת ישמחו הצעירים האדריכלים

 בכל שליטה להם המאפשרת משוכללת נגריה לרשותם המתאימים. הרהיטים
 אצל מבוקשכם את תמצאו אתם שגם מקווה אני הרהיטים. של הייצור תהליכי
 והאדיב האיש מהיחס ותהנו 827163 טל. ת״א, 78 הרצל רח׳ רוט״, ״רהיטי

צעיר. בסגנון צעירים בחורים של המעולה ומהשרות

ח אם קנו רוט״! ב״רהיט■ אז ל

 לטכנולוגיה הטכללה
טקסטיל אוסנה של  ו

שנקר ע״ש

של״ד הלימודים לשנת ההרשמה ת
:הלימוד מגמות

:הקבלה תנאי

 :הלימודים משך

:תואר

ה ל ח ה
ה * גי לו כנו ת ט לי טי ס ק ט
ל * הו ר ני צו היי
ל * הו ק ני שיוו ל ו טי ס ק ט
ה עיצוב * פנ או
ל עיצוב ,* טי ס ק ט

 תעודת ו/או בגרות תעודת בעלי תלמידים מתקבלים א.
מקצועית. גמר

השלמה. במבדקי שיעמדו תלמידים ב.
אישי. ראיון ג.

 מורחב. מסלול — שנים שלש
הנדסאי. תואר לקבלת שנים שתי

 תואר להקניית גבוהה להשכלה למועצה בקשה הוגשה
 השלישית. השנה למסיימי ״בוגר״
 מטעם הנדסאי תואר הבוגרים יקבלו לימוד שנות שתי בסיום
^5. התואר את וכן טכנית, להכשרה הממשלתי המכון . 
ארה״ב. של באוניברסיטאות המוכר נידיורק, מדינת מטעם

ע״י הלימודים ולמימון למחיה הלואות לקבל אפשרות יש :ומלגות חלואות
המכללה, של מילגות קרן קיימת לכך בנוסף העבודה. משרד
נזקקים. תלמידים לעזרת
ההרשמה. בעת להגיש יש בקשות

בין ה׳—א׳ בימים גן, רמת ,24 פרנק אנה רה׳ במכללה, :והרשמה פרטים
.13.00—8.30 השעות

 למבקשים ואינפורמציה הרשמה טופסי תשלח המכללה
בכתב.

תמרורים
אש המקומית המועצה לראש ♦ ד ל נ!ו

תן ח״כ דוד הונ ח, י פר  מי■ ולאשתו י
ה, נוסף. ובן בנות שתי הזוג לבני בן. ר

ר ט פ ת תי מנהל סגן מתפקיד • ה
כהו חודשי תשעה אחרי ירושלים, אטרון

טיין לני בחפקיד, נה ש דל ש )33( אי
 ושניהן התיאטרון של בפועל המנהל היה

באטלנ העירוני התיאטרון כמנהל בעבר
 המוסיקלי המראתון רעיון את והגה טה

ירושלים, בתיאטרון ומוצרט באך מיצירות
ם י פ צ . מ ק ו נ י ת ב בלונדון, ל

הבלונ השחקנית חודשים, כחמישה עוד
ה דית אנ ם ;׳ו  השחקן וידידה שימקו

ה. סידגי הכושי טיי א ש בת לזוג פו
משנה. למעלה לפני נולדה

ם י ל ה נ . מ ן מ ו השחק בפריז, ר
ט הצדפתיה נית ג׳י רי דו כ ר א  )38( כ

הכי- השניים ).25( דר;׳ה דורן והשחקן

ט רדו בריג׳י א ב
דון־ז׳ואן :הגורם

 1דוא דוו הסרט של ההסרטה בימת על רו
 של בעלה שהיה ואדים ■רודה של בבימויו

י ב.ב.
ז פ ש ו  נסיך לונדוני, בבית־הולים . א

ה האתיופי הכתר פ ס  בנו ),56ו ורסן א
סילאסי. הילה אתיופיה קיסר של
ט נ  בגיל מהתהח־לב, בלונדון. • ר פ
שראל רסקו מנכ״ל ,46 א י  שנולד קרו

 בכפר למד ,12 בגיל לארץ עלה בוינה,
הק ובצבא בפלמ״ח שירת בן־שסן, הנוער

 וכיהן לארצות־הברית יצא ,1957 עד בע
 למד בניו־יורק. עיתונות לענייני כקונסול

 וב־ קולומביה באוניברסיטת מינהל־עסקים
ה מנהל לתפקיד ומונה לארץ חזר 1967

 ואחר בתל-אביב, לניירות-ערך בורסה
רסקו. למנכ״ל

 קליפורניה, בפלם־ספרינגס, • ׳ר ט פ נ
 האחים ,.אחד שכונה מי ,60 בגיל מסרטן,

 נלסון ניו־יורק ׳מושל של אחיו פדר, רוק״ ווונתרופ בעולם״ ביותר העשירים
ה הנפט מיליארדר של ונכדו רוקפלר

רוקפלר. ד. ג׳ון אגדי
. ר ט פ ה ,71 בגיל יגור, בהיבוץ נ א

קי, רון ס ב צ׳ די ר  תנועת מפעילי שהיה ב
 של העליון בית־הדין וחבר בארץ העבודה

עליי עם הצטרף פולין, יליד ההסתדרות.
במוס פעיל והיה יגור לקיבוץ לארץ תו

 העבודה אחדות מפא״י, של המרכזיים דות
העבודה. ומיפלגת

ט נ  בגיל בלוצרן, בבית־חולים * ר פ
טי יוזף ההונגרי־יהודי הכנר ,80 ש סיג

 הומר־ גבול שעל במארמארוש־סיגט נולד
 הראשון הקונצרט את ערך יה־רומניה,

 שם בשווייץ להתגורר עבר ,13 בגיל שלו
 ז׳נווה של בקונסרבטריה כפרופסור כיהן

מוסיקא מפעילות פרש ,1924 עד 1917מ־
.1960ב־ לית

. ר ט פ  מי- שבמדינת פלינט בעיר נ
 המכוניות תעשיית חלוץ ,97 בגיל שיגאן,

האמרי המולטי־מיליונר בארצות-הברית,
ארלס קאי  מצבירת שהתעשר ;מוט צ׳

 החל אותם מוטודס ג׳נרל חברת של מניות
הג המניות למחזיק והפך 1908ב־ לרכוש

 וחצי שניים כשברשותו החברה של דול
 דולאר מיליון 100 של בשווי מניות מיליון

מיל לחמישה הגיעו עליהם שהדיבדנדים
 שנה 60 במשך שימש בשנה. דולאר יון

 מו־ ג׳נרל של הפעילים המנהלים כאחד
טורם.


