
 אותו למכור שתחליט עד
לאשתך. להשאילו תוכל

 אותו לרכוש רק 1דא טובה. השקעה היוו יהלום
 ותכשיטים. יהלומים - אור קרן טוב. במקום
 תיווך צינורות ללא היהלומים. יצרני מגדולי

מנופחים; מחירים וללא
 בעולם הנמוכים מן הוא בארץ היהלומים מחיר

הנכון. למקום ובוא זו הזדמנות נצל

ותכשיטים. יהלומים — אור קרן
מהמפעל. ישר ותכשיטים יהלומים תקנה בו המקום

 מומחים של מהיימן ייעוץ תמצא גם שם
יהלומים. אורות הכל לך ויסבירו אותך ידריכו אשר

 ותצוגה מכירות אולם ותכשיטים. יהלומים - אור קרן
יהלום. ותכשיטי יהלומים של ומגוון עצום מבחר המכיל מפואר

 רמת■ .17 הילל אכא רח־ ותכשיטים. יהלומים - אור קרן
 728930 טל. היהלומים׳) בורסת (ליד

ם19.00 — ער 08.30מ־ ברציפות פתוח ביו .13.00 ער ו׳ ,
אור קרן י תכשיט של יהלום

תמרורים
. ג ו ח אנ על־ידי שנערכה במסיבה נ

 75ה־ יום־הולדתו הבימה, תיאטרון שי
 רוסיה יליד מפקין. אהרון השחקן של

 עלה הבימה, לצוות שם הצטרף הלבנה,
ב מאז והופיע 1928ב־ הלהקה עם לארץ

הצגות. עשרות

ג ו ח האיטל בריביירה במסעדה • נ
 מבנותיו, ושתיים אשתו בהשתתפות קית,

צ׳אפלץ. צ׳ארלי של 85ה־ יום־הולדתו
ג ו ה  בניו־יורק, מיוחדת בעצרת • נ

 בעל הכושי הזמר של 75ה־ יום־הולדתו
מהע שנעדר רוכסון, פול קול־הבאס,

כו עבד של בנו פול, מחלתו. בגלל צרת
 גרם לרעה, הכושים אפיילת נגד נלחם שי,

מו במחזות בהופיעו הגיזעניים להפגנות
מ ולקה קולו את 1960ב־ איבד סיקליים,

עצבים. בהתמוטטות אז

י ו,מ ע א ם ד ש נ י ה  בלוס־אנ־ • ל
 שטייגר דוד האמריקאי השחקן ג׳לס,

ץ שרי והמזכירה )47( ס השניים ).36( נל

נלסון ושרי שטייגר רוד
קרובים נישואים

עומ והם דישיון־נישואין השבוע הוציאו
ה כדברי מאוד,״ בקרוב ״להתחתן דים

 פעמיים כבר נשוי היה שטייגר שחקן.
אחת. פעם ונלסון

ה נ ו  הירושלמי בית־הספר לדיקן • מ
 יוניון היברו היהדות למדעי המכון של

 שפיינזהנדלר עזרא פרופסור קולג׳,
 ומכהן עיברית .לספרות פרופסור שהוא

 היהדות לימודי כמנהל שנים שבע מזה
לרב מוסמך ברוקלין, יליד הקולג׳. של

 לספרות מ״א תואר 1946ב־ קיבל נות,
לפילוסופיה. ד״ר תואר 1951וב־ עיברית

ה ל ע ו . ה ה ג ר ד  מניצב־מישנה ב
 במטה התיכנון מחלקת ראש לתת־ניצב,

ה כליימן, פרד המישטרה, של הארצי
 בשליחות יצא ,1945מ־ במישטרה משרת

 על היתר בין ואחראי לאפריקה, המישטרה
מחק ועריכת האלקטרוני המחשב הפעלת

במישטרה. רים

ש ר  קפטן ספורטיבית, מפעילות . פ
 נ׳,*כי יונייטד, מנצ׳סטר הכדורגל קבוצת

 הקבוצה בשורות ששיחק ),35( צ׳רלטץ
 כדורגלני לבכיר ונחשב שנה 20מ־ למעלה

הו השנייה, העולם מלחמת מאז בריטניה
 והבל הבריטית בניבחרת פעמים 106 פיע
הנבחרת. במדי שערים 49 קיע

. ר ט פ  ,30 בגיל בתל־אביב, בביתו נ
 עמוס עורו־הדין

י בנ  אחד שהיה א
 של מעורכי־דינו

(״מוטי״) מרדכי
 בפרשת פרידמן

נפט. נתיבי חברת
 בנו הארץ, יליד
 אבני אהרון של
הא את שייסד ז״ל

 ביפו לציור קדמיה
 בוגר אבני, מכון

 בתל- חדש תיכון
כשח הופיע אביב,

 מהצגות בכמה קן
בצו־ פעיל הבימה,

 אסיסטנט־מרצה והיה בנח״ל שירת פיס,
תל־אביב. באוניברסיטת

. ע ב  מול הרצליה של ימה בחוף ט
 ),42( קרטש אישטוואן אכדיה, מלון

 בעולם, המנצחים מחשובי לאחד שנחשב
הפיל התיזמורת של כאורח לארץ הגיע

 יהודית למישפחה בן הישראלית. הרמונית
 ה־ של המוסיקלי מנהלה היה מהונגריה,

 ולאחרונה לונדון של הסימפונית תיזמורת
 והתיזמורת האופרה של המוסיקלי המנהל

שבגרמניה. בקלן

אבני
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