
תמרדורי□
ע ב ש  בבואנוס־איירס, ♦ הו

 ריקארדו ראול ארגנטינה, כנשיא
 של בנו הוא .57 אלפונסין־פולקס,

 שלא קטנה, בעיירה מיני־מרקט בעל
 צבאית, באקדמיה מלימודיו התלהב
 בני (ושבין 13 בגיל נשלח שאליה
 גאלטיירי, ליאופולדו היה כיתתו

 את דחף הצבאית הממשלה שבראש
 לאיי לפלישה 1982ב״ ארגנטינה

 לימד את והעדיף פוקלאנד־מלווינאס)
 לבית־ עבר שמהם די־המישפטים,

לקונ מכן ולאחר המחוזי המחוקקים
 הארגנטיני). (הפרלמנט הלאומי גרס

 אב אלפונסין, של העיקרי תחביבו
 (וסב בנות ולשלוש בנים לשלושה

בסרטים. הצפייה הוא נכדים), 13ל־
הי הוא ביותר עליו האהוב .הסרט

 אנטי־מיל־ סרט' אהובתי, רושימה
.1959 משנת צרפתי חמתי

♦ ה כ  בהיסטוריה הגדול בפרס ז
 בסך בארצות־הברית, הפיס של

 ,28 וייאט, גיוסן* דולר, 1617530
 שהצליח אחר ,13 לבת ואב נשוי

 שאותו כרטיס־הפיס את מחדש להרכיב
 שמיספר ברדיו מששמע לקרעים קרע
 למחרת רק הזוכה. הוא אחר כרטיס של

 על בשגגה, חזר, שהרדיו וייאט גילה
 השבוע של הזוכה הכרטיס מיספר
שלו הכרטיס מיספר זה היה וכי הקודם,

ברנשטיין־כהן שחקנית
האדום בצבא רופאה

 השיפור את לבצע לו ושאיפשר שזכה,
מכו רכישת הכלכלי: במצבו הראשון

נית.
 בתולדות הגדול בפרס ♦ זכו

 לירות 759035 האנגלי הכדורגל טוטו
 ננסי שקל) מיליון 110שטרלינג•(כ־

 ובעלה קפיטריה מלצרית ,61 וולפול,
 עשר מובטל, פועל־פלדה ,54 קאן,
 השניים, נישואיהם אחרי שנים

הרא מבני־זוגם השניים משנתאלמנו
 של הכספית־הראשונה ההוצאה שונים.
 טיסה היתה: החדשים הטוטו אלופי

בקלי לדיסנילאנד קונקורד במטוס
פורניה.

♦ ג ו ח  הולדתו יום בניו־יורק נ
 ביותר העשיר האיש של 50ה־

 גטי, פיטר גורדון בארצות־הברית,
 פול'גטי. האגדי איל־הנפט של יורשו

 עמדה ימי־חינגה, שלושת של במרכזם
 הלבנות, הבחירות האופרה העלאת

 (שווי המיליארדר של רוחו פרי
 גטי, דולר). מיליארד 2.2 המוערך:
 ימי־השימחה, שלושת על •שהוציא

 חברים עשרות הטיס גם שבהם
 לא דולר, אלף 120 מסאן־פרנציסקו,

 היא היומית הכנסתו מכך. המרושש
דולר. אלף 227

 ספרד, במארבלה, ♦ נחוג
קונרי, שון של 53ה״ יום־הולדתו

 נאל של זכייתה הקודם. השיא •
 ,1974 בחורף ,132 בת (אז פלטשר

שטרלינג. לירות 680697בי

 הראשון, (בסרט המקורי !ונד ג׳יימס
 באדינבורו יליז^שכונת־עוני ),1962ב־

 עזב ,9 בגיל לעבוד שהחל הסקוטית,
 דרכו את ועשה 13 בגיל בית־הספר את

הקול למרומי במחזמר מנער־מקהלה
 לעצמו, להרשות יכול שהיה כך נוע,

 מכספו דולר במיליון להקים לאחרונה,
הסקוטית. החינוך קרן את

ג ו ח  של 59ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 של בנו סגל, שמואל הבימה שחקן

 האחרונות בשנים שהתפרסם רב,
בשלי שלו היידיש בהופעות במיוחד

 מענ־ הקטנים(קליינע האנשים שיית
 שבה עליכם) שלום לפי טשלאך,

 רודנסקי שמואל עם פעולה שיתף
 תקליטי ובעשרת גולדברג, ואליהו

שלו. הופעות־היחיד
חוג של 68ה־ הולדתו יום ♦ נ

פינקל מבקר
עדן בקולנוע הצגה

 (ששת האצ״ל היסטוריון ניב, דויד
 הצבאי הארגון מערכות כרכי

העב האוניברסיטה מוסמך הלאומי),
 שעבד עברית, ולשון לספרות רית

 על הקסטל במחצבות כחוצב בשעתו
 בהשתו־ קשה נפצע ירושלים. כביש

 הסודאניים הזקיפים של ללות־ירי
 באריתריאה, הבריטי במחנה־המעצר

 כמפקד 40ה־ בשנות הוגלה שאליו
 עורך לשעבר ניב, מבוקש. אצ״ל

 שירים מתרגם גם הוא הכנסת, דיברי
ומצרפתית. מאנגלית ומחזות

♦ . ג חו  של 78ה־ הולדתו יום נ
 הבימה ומנכ״ל התיאטרון שחקן

 שהופיע פינקל, שימעון לשעבר
 הולדתו בעיר הבימה על לראשונה
 הצגתו ואשר ,12 בגיל הפולנית
 בשנות היתה בארץ־ישראל הראשונה
 עדן קולנוע באולם העשרים

 פינת לילינבלום, (רחוב בתל־אביב
 של התפקידים עשרות בין פינס).

 נתגלה האחרונות בשנים אשר פינקל,
 הקשת כל התיאטרון, של חריף כמבקר

 פראנק אוטו גינט, פר זיס, מהיהודי
הרביעי. הנרי אנה)'ועד של (אביה

 (ולפי88ה־ הולדתה יום ♦ נחוג
 של )90ה־ או 89ה־ שונות סברות
 הדיר העברי התיאטרון ותיקת

 ברנשטיין־בהן, מרים (לרפואה)
 ואם גור מיכאל השחקן אלמנת

 ברנשטיילכהן, גור. אביבה השחקנית
 לפני היתה ,1975 ישראל כלת־פרס
 בצבא רופאה שלה הבימתית הקריירה

 להופעה הופעה בין והספיקה האדום,
 לעברית לתרגם גם הקרשים על

 פושקין סרגייביץ׳ אלכסנדר מיצירות
 ופרל הצרפתי דה־מופאסאן גי הרוסי,

האמרי הטובה) (האדמה באק ס׳
קאית.

 אחר שעות 48 בעפולה, ♦ נפטרו
 שנולדו, סיאם, תאומות זוג לידתן,

 קיסרי, בניתוח נפרד, לב עם אחת כל
 בעמק־ ותיק קיבוץ בת ,23 בת לאם

 11 ה־ תאומי־סיאם זוג הוא זה יזרעאל.
 סמוך כקודמיו, ושנפטר, בארץ, הנולד

ללידתו.

שולה
 מלאכותיות ציפורניים
 אמריקאית בשיטה
 באחריות חזקות
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237026 
 בהנהלת
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גופני כושר ★

< שרירים וחיזוק
גיזרה על שמירה ★
נכונה יציבה ★
גמישות ★
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 ממוזגים אולמות
מוסמכים מורים

 מתיחות אירובי גיאז,
התעמלות סטפס, יוגה,

 שלה, הנשים דמויות ציורי בזכות שנודעה גלזר, רחלה הציירת
 יצירותיה האופנה, לעולם מקצועית הסבה שנה חצי לפני עשתה

 ״אילין״ בתצוגת בלטו ועור פרוות של שילובים - המיוחדות
בבת־ים. מרינה במלון שנערכה
 שילובי עם מעור אקזוטית מכנסיים בחליפת טמיר אנבל בתמונה:

גלזר. רחלה שעיצבה פרוות,

דיאכה

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

ם ★ סי ר קו
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה ־ נשים ספרות 1
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת ]

יופי ומכון סלון ★
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעות לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים, |
ת ★ כלות הכנ

מעולה שרות * עממיים מחירים

229388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

פלטשר לאה אולפו
הבאים: במקצועות ללמד מוסמכת מורה

נשי עידון •
 החברה גינוני חיצוניותה, לשפר השואפת ואשה בת לכל מתאים

עצמי. בטחון ולקבל שלה
מקצוע דוגמנות •

תמירה, הבאים: הנתונים יש אם לך מתאים ויפה. מעניין מקצוע
ומשכילה. מאד נאה

ת • הגוף: תרבו
קי גמישה, תהיי מוסיקלי בליווי - הגוף לשיפור התעמלות  תחז

 מובטחת. הרזיה תשתפר. ויציבתך שריריך
 .1984 בינואר מתחילים הקורסים מיד. הרשמי מוגבלים, המקומות

.03־267682 מחייב: בלתי ראיון לקביעת טלפני
תל־אביב. ,50 גבירול אבן רדו' — פלטשר לאה אולפני
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בן לכם נולד =
 וחתונות ברית מסיבות

ביותר המוצלחות

הרופא בבית
היפה הגן עם

 1 הפטמן רחוב תל־אביב,
9223244 ,298772 ,722314 טלפונים:
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241551 הזה העולם


