
ם רי רו מ ת
. ג ו ח  הגירושין בעיר הארה במלון נ
 של הבר־מיצווה טקס רינו, האמריקאית

 המאומץ בנם דייווים, סידני מארק
ה לשעבר ובעלה בריט מי השחקנית של

 שהתגייר דייוויס סמי היהודי־כושי בדרן
 טהרת על היו במסיבה המאכלים .1954ב־

 לבנו נתן דייווים וסמי היהודי המיטבח
 כרכי את כמתנה

יו אנציקלופדיה
דאיקה.

♦ ג ו ח במסי נ
 בווא- פרטית בה

בהשתת שינגטון,
 מוזמנים, 80 פות

 50ה־ יום־הולדתו
 אר־ נשיא יועץ של

לביט צות־הברית
 היהודי לאומי, חון

פרו גרמניה יליד
 קי* הנרי פסור

המסי את סינג׳ר.
תוכ מנהל ערך בה
 באוניברסיטת אירופה למערב המחקר נית

 שכתב גולדמן, גידן פרופסור הארווארד,
קיסינג׳ר. של בפיקוחו שלו התיזה את

♦ ג ו ח  המפקח של 56דד יום־הולדתו נ
ש כר, ריימונד איירונסיד, הטלוויזיוני

 תשע במשך המצלמות בפני בזמנו גילם
 תפקיד את שנים

 גיבור מייסון, פרי
 אירל של ספריו
גרדנר. סטנלי

. ג ו ח  בניו- נ
 יום־הולדתו יורק,

 המלחין של 85ה־
ל כה עד שחיבר

שי 850נד מעלה
פופולאריים, רים

ברלין, אירכינג
 חיבר השאר שבין

 המולד חג את גם
על־ שהושר הלבן

 קרוסבי בינג ידי
 תקליט מכל יותר שנמכר לתקליט והפך
בעולם. אחר

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  בתחילת . ל
 )22( אן הנסיכה השנה, נובמבר חודש
 וסגן בריטניה, מלכת אליזבט של בתה

חב מנהל של בנו ),24( פיליפס מארק
 שומרי בחיל־הפרשים המשרת מזון רת

 שנים ארבע לפני הכירו השניים המלכה.
 תחביבם בעיקבות נוצר ביניהם והקשר

סוסים. על רכיבה המשותף:
ח נ ו  הגדול המלון מנהל לתפקיד ♦ מ

),25( *1שי דויד דיפלומט, בארץ, ביותר
 בעל שהוא שיף חיים המלונאי של בנו

המלון.
ה נ ו לתפ יפאן, ממשלת על־ידי ♦ מ

 של במקומו בישראל, יפאן שגריר קיד
 לשגריר שהתמנה טוקורה איג׳י השגריר

ה ),58( קומורו קאזוחידה בהונגריה,
 באוסטרליה, כללי כקונסול עתה משמש

 1942ב״ היפאני החוץ בשירות עובד החל
 התיכון המיזרח לענייני בכיר יועץ והיה

היפאני. במישרד־החוץ ואפריקה
ש ר ה מערכת כראש מעבודתו ♦ פ

 פראנס הנפוץ הצרפתי העיתון של ספורט
אש ׳אן ז היהודי־צרפתי העיתונאי מואר,
 מישחקי כל על 1930 מאז שדיווח כנזי,
 הנוער טורניר מיוזמי היה העולמי. הגביע

הפסטי בעיר בכדורגל השנתי הבינלאומי
 מיל- אחרי לו שהעניקה העיר — קאן בלים
כבוד. אזרחות השנייה העולם חמת

ס פ ת נ ה . ב י נ ג  סוכני על״ידי ♦ ב
ה הנ״ספח סגן הצרפתי, הריגול-הנגדי -

 בצרפת ברית־המועצות בשגרירות אווירי
 מי־ ניקולאייביץ׳ ייכגני סגן־אלוף

 האווירי בסלון לגנוב שניסה ),42( רדנקין
 ניווט !מכשיר פרים שליד שבלה־בורז׳ה

חסי בגלל ושוחרר נתפס לייזר, ומכשיר
 שיעזוב בתנאי אבל הדיפלומטית, נותו
צרפת. את

ה ג ר ה  בצומת בתאונת־דרכים ♦ נ
 הראשית העוזרת ,33 בגיל תענך,—יזרעאל

 עורכת־הדין והצפון, חיפה מחוז לפרקליט
 בית- תיקי על ממונה שהיתר. נוף, דינה

 והצפון. חיפה במחוז עבודה לענייני הדין
 בית- בוגרת רביעי׳ דור חיפה, ילידת
ב מישפטים למדה בחיפה, חוגים הספר

בירושלים. העיברית אוניברסיטה

...בלי להרגיש ...עם ללכת

 8ה־ הנרי של חזיה לובשת אמנם את
 הודות וזאת בלי! כמו מרגישה אבל

 החזיה, של והגמישה הטבעית לגיזרה
 נתפרה. ממנה העדין והבד

 את ,8ה־ הנרי של חזיה לובשת כשאת
 להנרי שתלבשי. מה בכל נפלא נראית

חזיות של שונים דגמים עשרות 8ה־

תעשיות - (ישראל) 8ה־ הנרי

 ומעניקות לבוש סגנון לכל המתאימות
 יחד והטבעי, הצעיר המראה את לו
 תנועה. וחופש נוחיות עם
 החזיות מדגמי אחד את היום עוד נסי
 בהבדל. תחושי ומיד 8ה־ הנרי של

 בחנויות להשיג ניתן 8ה־ הנרי חזיות
הארץ. ברחבי נשים לבני של מובחרות

אינטימית. אופנה
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