
במדינה
|1.[11ם

ך סוף - שדמן ר ד 7 ה
— משגיחה מיגה בך־ארי

יד• את לאלץ כדי
?התפטר ימיגו

בחופשה.״ נמצא אני לומר, מה לי ״אין
 ארנולד של היחידה תגובתו היתד. זיו

 השאלה על על, אל־ חברת דובר שדמן,
 ת־ ה את בקרוב שיגיש האפשרות בדבר

ממישרתו. פטרותו
 נשוי ),42( שדמן עמל שנים עשר במשך

 עורך־בכיר ולשעבר ילדים לשלושה ואב
 אוויאיישן האמריקאי ביטאון־התעוסה של

 לחברת־ ויציב נאה דימוי בניית על וויק,
 ל־ ובעיקר הישראלית, הלאומית התעופה
בן־ארי. מרדני מנכ״לה,

 לישראל עלה שרמן טובות. בידיים
הת ומייד ,1963 בשנת מארצות־הברית

 שווימר, אל של ניד־ימינו לעבודה קבל
שנ כעבור האווירית. התעשייה מנכ״ל
המ הג׳ינג׳י, הגבר עבר ,1965ב־ תיים,
הכל־ בן־ארי לאל־על. והנמרץ, שופם

שדמן דובר
— ימין יד

סוויצקי סגן־דובר
שמאל ויד —

 מאחוריו ועמד חופשית, יד לו נתן יכול
וכידיד. כבוס בכל,

 שדמן שירת שבהן שנים, 10 חלפו מאז
 את בעיקביות וליווה באמונה, מנכ״לו את
 זו. בתקופה החברה של מוצאותיה כל

 לענייני- הכתבים את במרץ הדריך הוא
 שעליהם השבחים בדבר ואחרים תעופה
 אותה כל משך ואכן: הגדול, לאיש לחלק

 המכבד ממוסד עיתונאי אף העז לא תקופה
 בגנות אחת מילה ולו לכתוב עצמו את

הכפו כלפי המנכ״ל של הנודעת רודנותו
אל־על. בחברת לו פים

 לשעבר — אילת משה ועמיתיו, שרמן
 מנהל וכיום החברה דובר ממלא־מקום

 סוויצקי מרדכי החברה! של בוסטון סניף
 וב־ בבוסטון הסניפים מנהל שהיה מי —

 ממלא־הפר וכעת קצין־עיתונות קופנהגן,
)50 בעמוד (המשך
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 למצוא ונסה דימיונך את על3ח

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות
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ירושלים
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ה לארץ־ישראל התנועה סמל •
שלמה.

 ,5 חיסין רח׳ מונדשיץ, עמוס
פתח־תיקוזה
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ברגל! לך

וסרקרוג, ראובן
ירושלים א׳,6 בית־אל רח׳

הגיזום. אחרי רגל !•
,3 סוקולוב רח׳ פלג, שחר

רמת־גן

ת ו נ ו ט י ס ב
חריון שמלות •
הריון מכנשי •
ת • קו הריון טוני
ת • פו הריון חלי

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב,

 החצר דרך בי, קומה
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